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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 limitada, relatiu a Intracatalònia, SA, corresponent a l’exer-
cici 2013. 
 
La fiscalització inclou la revisió del Balanç i del Compte de pèrdues i guanys d’Intraca-
talònia, SA de l’exercici esmentat per verificar que es presenten segons el marc normatiu 
d’informació financera aplicable i, en particular, segons els principis i criteris comptables 
que conté. També s’ha fet una revisió del conveni de col·laboració amb la Generalitat de 
Catalunya i del compliment de la legislació aplicable en els àmbits comptable, pressupos-
tari, de contractació i de retribucions de personal. 
 
Els comptes anuals han estat aprovats pels òrgans competents en el termini legalment es-
tablert i, d’acord amb la normativa aplicable, inclouen el Balanç abreujat, el Compte de 
pèrdues i guanys abreujat, l’Estat de canvis en el patrimoni net, la Liquidació del pressu-
post i la Memòria abreujada. 
 
Encara que l’àmbit temporal d’aquest informe ha estat l’exercici 2013, quan s’ha considerat 
necessari per completar el treball, s’ha ampliat a períodes anteriors i posteriors.  
 
Les conclusions de l’informe inclouen les observacions més significatives, els incompli-
ments normatius detectats i les recomanacions sobre millores en la gestió de les activitats 
desenvolupades per l’entitat en aquells aspectes 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 del sector públic generalment acceptats i ha inclòs totes aquelles proves, 
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. 
 
 

1.2. ENS FISCALITZAT 

1.2.1. Antecedents 

El Consorci Local i Comarcal de Comunicació va constituir Intracatalònia, SA el 4 de gener 
de 1999 com a societat anònima de capital íntegrament públic per a la gestió dels serveis 
objecte del Consorci.  
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L’any 2002 TVC Multimèdia, SL1 va adquirir el 51% del capital d’Intracatalònia, SA. L’any 
2005 va passar a ser accionista únic i posteriorment, l’any 2007, va transmetre a la Genera-

litat de Catalunya, a títol gratuït, el 70% del capital d’Intracatalònia, SA.2 El 31 de desembre 
del 2013, Intracatalònia, SA estava participada en un 70% per la Generalitat i en un 30% 
per TVC Multimèdia, SL. Intracatalònia, SA es troba adscrita al Departament de la Pre-
sidència. 

 
El seu règim jurídic és regulat per les normes de les societats anònimes, per les lleis de 
finances públiques i de patrimoni de la Generalitat de Catalunya i per les altres normes que 
li són aplicables. 

 
 

1.2.2. Activitats i organització 

L’objecte social d’Intracatalònia, SA és la prestació i gestió dels serveis i les activitats de 
comunicació escrita, ràdio i televisió en l’àmbit local i comarcal de les zones de parla cata-

lana. Segons els seus comptes anuals, les funcions de la societat són les següents:  

 
a) Prestació de serveis de gabinets de premsa i comunicació a les administracions locals, 

autonòmiques i de l’Estat. 

b) Creació d’una agència de notícies per oferir serveis de comunicació via informàtica gra-

tuïts i de pagament. 

c) Participació en la producció de continguts de ràdios i de televisions, premsa escrita i 

electrònica local, comarcal, autonòmica i de l’Estat, tant en l’àmbit privat com el públic. 

d) Promoció d’instruments comercials que contribueixin al desenvolupament de l’empresa 
de comunicació local i comarcal. 

e) Establiment d’un centre de formació, documentació i anàlisi dels mitjans de comunica-
ció catalans. 

 
No obstant les funcions descrites, els Estatuts de la societat no inclouen la prestació de 

serveis a les administracions autonòmiques i estatal. 
 
La raó social de la societat és Intracatalònia, SA i el nom comercial és el d’Agència Cata-
lana de Notícies (ACN).  
 

 

1. TVC Multimèdia, SL és una societat unipersonal el soci únic de la qual és la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals. 

2. S’ha corregit l’error tipogràfic assenyalat en la primera al·legació. 
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L’estructura administrativa vigent el 31 de desembre del 2013 era la següent:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Intracatalònia, SA. 

Subdirecció 

Direcció 
d’Administració 

Direcció de 
Recursos Humans 

Direcció  
Comercial 

Direcció de 
Sistemes i 

Organització 

Redacció 

Cultura 

Economia 

Política 

Societat 

Territori 

Alt Pirineu – Aran – Ponent 

Comarques Centrals 

Camp Tarragona – Terres de l’Ebre 

Àmbit Metropolità 

Comarques Gironines 

Delegació Madrid 

Delegació València 

Món 

Direcció General 

 

Òrgans de govern 

Els òrgans de govern d’Intracatalònia, SA són la Junta General, el Consell d’Administració i 
la Direcció General.  
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La Junta General 

En la Junta General la Generalitat està representada pel director general del Patrimoni de 

la Generalitat i TVC Multimèdia, SL pel president del Consell de Govern de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals. Els membres del Consell d’Administració assisteixen a 

les reunions de la Junta General amb veu però sense vot. No obstant això, els Estatuts de 

la societat, que no han estat modificats amb els canvis accionarials haguts, preveuen que 

el Consell General del Consorci Local i Comarcal de Comunicació actuarà com Junta Ge-

neral d’Intracatalònia, SA.  

 
D’acord amb els Estatuts, la Junta General té, entre d’altres, les facultats de nomenament, 

renovació i separació dels membres del Consell d’Administració, d’aprovació dels comptes 

anuals, de modificació dels Estatuts de la societat, d’augmentar o disminuir el capital so-

cial, de transformar, fusionar, escindir o dissoldre la societat i totes les que li siguin atri-

buïdes per llei. 

 

El Consell d’Administració 

El Consell d’Administració està constituït per un mínim de nou consellers i un màxim de 

quinze. Segons ha informat Intracatalònia, SA, la Generalitat ha de designar com a mínim la 

meitat més un dels seus membres i TVC Multimèdia, SL, la resta. Aquest darrer aspecte no 

figura en els Estatuts de la societat. L’exercici 2013 el Consell d’Administració estava inte-

grat pels membres següents:  

 
En representació de la Generalitat de Catalunya: 

 
Josep Martí Blanch (president)  

Jordi Cuminal Roquet  

Josep Lluís Micó Sanz (des del 9 de juliol del 2013) 

Antoni Molons Garcia 

Antoni Piqué Fernández 

Teresa Prohias Ricart (des del 9 de juliol del 2013) 

Anna Ribas Serra (fins al 9 de juliol del 2013) 

Marçal Sintes Olivella (fins al 9 de juliol del 2013) 

 
En representació de TVC Multimèdia, SL: 

 
Teresa Farré Lladó (fins al 24 d’abril del 2013) 

Núria Llorach Boladeras (des del 24 de juliol del 2013) 

Antoni Pemán Vicastillo 
Josep Vilar Grèbol 
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Secretària no-consellera: 

 
Mercè Curull Martínez 

 
El Consell d’Administració té les més àmplies facultats per a la gestió de la societat i la 

seva representació en tots els assumptes propis del seu tràfic, tant en judici com fora 

d’ell, i li corresponen totes les facultats que la llei o els Estatuts no reserven a la Junta 

General.  

La Direcció General 

D’acord amb els Estatuts, el Consell d’Administració ha de nomenar, a proposta del pre-

sident, un director general que tindrà els poders que el Consell d’Administració li confereixi 

i per un període de cinc anys. L’exercici 2013 el director d’Intracatalònia, SA era Joan 

Maria Clavaguera Llauradó. 

 

 

1.2.3. Treballs de control 

Els comptes anuals d’Intracatalònia, SA corresponents a l’exercici 2013 van ser auditats 

per l’empresa BDO Auditores, SL, que va emetre el seu informe el 15 d’abril del 2014, amb 

una opinió favorable.  

 

 
 

2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 

2.1. RETIMENT DE COMPTES 

D’acord amb l’article 39.4 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, i amb l’article 

71.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, Intracatalònia, SA ha de 

trametre a la Sindicatura, abans del 30 d’abril de cada any, la Liquidació del pressupost, 

els comptes anuals i la Memòria de gestió de l’exercici anterior. L’exercici 2013 Intraca-

talònia, SA no va complir aquesta obligació.  

 
En els quadres 1 i 2 es presenten els balanços abreujats a 31 de desembre del 2012 i del 

2013 i els comptes de pèrdues i guanys abreujats dels exercicis 2012 i 2013. L’Estat 

abreujat de canvis en el patrimoni net i la Liquidació del pressupost es presenten en 

l’annex. 
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Balanços abreujats a 31 de desembre del 2012 i del 2013 Quadre 1. 

ACTIU 2012 2013 
    

ACTIU NO CORRENT 1.146.807 747.467 
    

Immobilitzat intangible 489.634 273.170 

 Aplicacions informàtiques 489.634 273.170 
   

Immobilitzat material 492.740 389.292 

 Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 492.740 389.292 
   

    

Inversions financeres a llarg termini 742 0 

 Altres actius financers 742 0 
   

Actius per impost diferit 163.691 85.005 
   

   

ACTIU CORRENT 979.823 749.764 
   

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 473.502 443.652 

 Clients per vendes i prestació de serveis 207.847 197.419 

 Clients, empreses del grup i associades 257.423 245.027 

 Personal 6.886 47 

 Actiu per impost corrent 1.346 1.159 
   

Inversions financeres a curt termini 747 0 
   

Periodificacions a curt termini 0 7.135 
   

Efectiu i altres actius líquids equivalents 505.574 298.977 

 Tresoreria  446 1.154 

 Altres actius líquids equivalents 505.128 297.823 
   

TOTAL ACTIU 2.126.630 1.497.231 
   

PATRIMONI NET I PASSIU 2012 2013 
    

PATRIMONI NET 1.231.445 817.527 
    

Fons propis 849.482 619.163 

 Capital 850.000 850.000 

 Resultat d’exercicis anteriors (7.117.089) (6.976.863) 

 Altres aportacions de socis 6.976.345 6.976.345 

 Resultat de l’exercici 140.226 (230.319) 
    

Subvencions, donacions i llegats rebuts 381.963 198.364 
    

   

PASSIU NO CORRENT 163.691 85.005 
    

Passius per impost diferit 163.691 85.005 
    

   

PASSIU CORRENT 731.494 594.699 
   

Provisions a curt termini 4.000 0 
   

Creditors comercials i altres comptes a pagar 727.494 594.699 

 Proveïdors, empreses del grup i associades 182.749 111.996 

 Creditors diversos 338.703 253.000 

 Personal 68.442 81.323 

 Altres deutes amb les administracions públiques 137.600 148.380 
   

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 2.126.630 1.497.231 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals d’Intracatalònia, SA. 
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Comptes de pèrdues i guanys abreujats dels exercicis 2012 i 2013 Quadre 2. 

CONCEPTE 2012 2013 

    

Import net de la xifra de negocis 1.258.522 1.225.542 

 Prestacions de serveis 1.258.522 1.225.542 
    

Aprovisionaments (8.940) (26.529) 

 Consum de mercaderies (8.940) (26.529) 
    

Altres ingressos d’explotació 2.657.922 2.156.472 

 Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 2.657.922 2.156.472 
    

Despeses de personal (2.653.322) (2.328.537) 

 Sous, salaris i assimilats (2.022.914) (1.772.107) 

 Càrregues socials (630.408) (556.430) 
    

Altres despeses d’explotació (879.191) (991.482) 

 Serveis exteriors (840.218) (970.183) 

 Tributs (4.169) (3.909) 

 Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (34.804) (17.390) 
    

Amortització de l’immobilitzat (413.374) (371.809) 
    

Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 263.323 262.284 
   

Deteriorament per alienacions de l’immobilitzat (6.305) (77.458) 
   

Altres resultats 459 0 
   

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 219.094 (151.517) 

    

Ingressos financers 129 24 

 De tercers 129 24 
   

Despeses financeres 0 (68) 
    

Diferències de canvi 6 (73) 
    

RESULTAT FINANCER 135 (117) 

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 219.229 (151.634) 

   

Impost sobre beneficis (79.003) (78.685) 
    

RESULTAT DE L’EXERCICI  140.226 (230.319) 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals d’Intracatalònia, SA. 

  

 
 

2.2. BALANÇ 

2.2.1. Immobilitzat intangible 

En el quadre 3 es presenta el moviment de l’immobilitzat intangible durant l’exercici 2013. 
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Immobilitzat intangible Quadre 3. 

Descripció 
Saldo a 

31.12.2012 Altes 
Baixes / 

traspassos 
Saldo a 

31.12.2013 

Cost         

Propietat industrial 13.450 0 0 13.450 

Aplicacions informàtiques 1.536.309 186 0 1.536.495 

Total 1.549.759 186 0 1.549.945 

Amortització acumulada         

Propietat industrial (13.450) 0 0 (13.450) 

Aplicacions informàtiques (1.046.675) (216.650) 0 (1.263.325) 

Total (1.060.125) (216.650) 0 (1.276.775) 

Valor net 489.634 (216.464) 0 273.170 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals d’Intracatalònia, SA. 

 
Els elements totalment amortitzats i que seguien en funcionament el 31 de desembre de 
2013 tenien un cost de 0,71 M€.  
 
Els percentatges anuals d’amortització s’apliquen linealment sobre el cost i són els que es 
presenten en el quadre 4.  
 

Percentatges anuals d’amortització Quadre 4. 

Concepte Percentatge 

Propietat industrial 5 

Aplicacions informàtiques 20 

Font: Comptes anuals d’Intracatalònia, SA. 

 
 

2.2.2. Immobilitzat material 

En el quadre 5 es presenta el moviment de l’immobilitzat material durant l’exercici 2013. 
 

Immobilitzat material Quadre 5. 

Descripció 
Saldo a 

31.12.2012 Altes 
Baixes / 

traspassos 
Saldo a 

31.12.2013 

Cost         

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 1.696.557 129.171 (285.360) 1.540.368 

Total 1.696.557 129.171 (285.360) 1.540.368 

Amortització acumulada         

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material (1.203.817) (155.160) 207.901 (1.151.076) 

Total (1.203.817) (155.160) 207.901 (1.151.076) 

Valor net 492.740 (25.989) (77.459) 389.292 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals d’Intracatalònia, SA. 
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Els elements totalment amortitzats i que seguien en funcionament el 31 de desembre del 
2013 tenien un cost de 0,80 M€.  
 
Els percentatges anuals d’amortització s’apliquen linealment sobre el cost i són els que es 
presenten en el quadre 6. 
 

Percentatges anuals d’amortització Quadre 6. 

Concepte Percentatge 

Instal·lacions tècniques i maquinària 14 

Mobiliari 10 

Equips informàtics 20 

Font: Comptes anuals d’Intracatalònia, SA. 

 
De les altes de l’exercici, un total de 0,12 M€ corresponen a l’adquisició de càmeres de 
vídeo.  
 
Durant l’exercici 2013 s’han produït baixes d’elements de l’immobilitzat material correspo-
nents a material tècnic i equips de procés de dades i també altres elements que no es van 
poder reubicar arran del trasllat de la societat a la nova seu (vegeu l’apartat 2.3.4).  
 
 

2.2.3. Deutors 

En el quadre 7 es presenta el detall de deutors a 31 de desembre del 2013. 
 

Deutors Quadre 7. 

Concepte 2013 

Clients per vendes i prestacions de serveis 197.419 

Clients, empreses del grup i associades 245.027 

Personal 47 

Altres crèdits amb les administracions públiques 1.159 

Clients incobrables 410.385 

Provisió per clients morosos (410.385) 

Total 443.652 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals d’Intracatalònia, SA. 

 
Del saldo de clients, empreses del grup i associades a 31 de desembre del 2013, 0,10 M€ 
corresponien a saldos pendents de cobrar de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, 0,12 M€ a saldos pendents de cobrar de Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, SA i la resta al pendent de cobrament de la Generalitat de Catalunya.  
 
En el quadre 8 es presenten els moviments de l’exercici dels comptes representatius de les 
pèrdues per deteriorament dels clients per vendes i prestacions de serveis. 
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Deteriorament dels clients per vendes i prestacions de serveis Quadre 8. 

Concepte 2013 

Deteriorament del valor a l’inici de l’exercici 392.999 

Dotacions  17.704 

Reversions (318) 

Deteriorament de valor al final de l’exercici 410.385 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals d’Intracatalònia, SA. 

 
Del saldo de les pèrdues per deteriorament dels clients, que la societat té totalment pro-
visionats, 0,20 M€ corresponen al deute de l’empresa Comunicàlia, SL, generat els exer-
cicis 2010 i 2011. Aquesta empresa era propietat al 100% del Consorci Local i Comarcal 
de Comunicació, que la va crear l’any 2003 com a eina de gestió del Consorci. El 2011 
l’empresa va cessar la seva activitat i està en procés de liquidació. 
 
 
2.2.4. Efectiu i altres actius líquids equivalents 

El saldo que figura en l’epígraf Efectiu i altres actius líquids equivalents recull l’efectiu 
mantingut en caixa, en un compte bancari i en el compte vinculat al sistema de cen-
tralització de tresoreria (cash pooling) de la Generalitat de Catalunya, sistema a què Intra-
catalònia, SA es va adherir mitjançant el conveni del 9 de novembre del 2009. El conveni 
d’adhesió va ser renovat el 28 de novembre del 2013. Del total d’aquest epígraf a 31 de 
desembre del 2013, el 99,61% correspon a comptes gestionats sota aquest model de 
gestió de tresoreria centralitzada de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
2.2.5. Creditors comercials i altres comptes a pagar 

En el quadre 9 es presenta el desglossament dels creditors comercials i altres comptes a 
pagar a 31 de desembre del 2013. 
 

Creditors comercials i altres comptes a pagar Quadre 9. 

Concepte 2013 

Proveïdors, empreses del grup i associades 111.996 

Creditors diversos 253.000 

Personal 81.323 

Altres deutes amb les administracions públiques 148.380 

Total 594.699 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals d’Intracatalònia, SA. 

El saldo de Proveïdors, empreses del grup i associades correspon al pendent de pa-
gament al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya.  
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El saldo de Personal correspon a l’import meritat de la paga extra de juny i a les indem-

nitzacions per acomiadament a sis treballadors que es van abonar entre els mesos de 

gener i març del 2014.  

 
D’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, del 5 de juliol, de modi-

ficació de la Llei 3/2004, del 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 

contra la morositat en les operacions comercials, les societats han de publicar de manera 

expressa les informacions sobre terminis de pagament als seus proveïdors en la memòria 

dels seus comptes anuals. Intracatalònia, SA ha fet constar en els comptes anuals cor-

responents a l’exercici 2013 que els pagaments a proveïdors que a la data de tancament 

sobrepassaven el termini legal eren de 0,11 M€. També ha fet constar que el termini mitjà 

de pagaments excedit va ser de 164 dies. Aquests terminis no han estat comprovats per la 

Sindicatura.  

 

 

2.3. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 

2.3.1. Import net de la xifra de negocis 

L’import net de la xifra de negocis, per 1,23 M€, correspon als ingressos pel servei d’abo-

nament de notícies en tots els seus formats, textos, fotografies digitalitzades, tall de veu, 

cròniques per a les emissores de ràdio i reportatges de vídeo per als canals de televisió, 

pel servei d’alertes informatives als terminals mòbils, pel servei de Notícies WEB (servei de 

notícies en temps real) i per la consulta de l’arxiu històric. Els destinataris d’aquestes pres-

tacions són mitjans de comunicació locals i comarcals, mitjans de comunicació generals, 

institucions públiques i els organismes dependents, empreses i usuaris particulars. Les 

tarifes són aprovades pel director general i són establertes de forma individualitzada i ne-

gociada amb cada client.  

 
Els ingressos més significatius són els provinents de la Generalitat de Catalunya (17,65% 

del total) i de Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (16,86% del total).  

 
L’exercici 2013 Intracatalònia, SA no tenia formalitzat cap contracte que regulés els serveis 

prestats a quatre departaments de la Generalitat de Catalunya (Presidència, Empresa i 

Ocupació, Salut i Justícia), a Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA i al Parla-

ment de Catalunya. El 26 de novembre del 2014, Intracatalònia, SA va signar un contracte 

amb Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA que regula la relació comercial entre 

les parts.  

 
A un client se li va aplicar un descompte superior a l’establert en el contracte tot i que 

l’impacte econòmic va ser immaterial. 
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2.3.2. Ingressos per subvencions 

En el quadre 10 es presenta el detall dels ingressos per subvencions registrats per la 
societat.  

 
Subvencions Quadre 10. 

Concepte 2013 

Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 2.156.472 

Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 262.284 

Total 2.418.756 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia. 

 
L’aportació de la Generalitat per a despeses corrents per a l’exercici 2013 va ser de 

2,16 M€ (vegeu l’apartat 2.4).  
 
L’import de les subvencions de capital traspassades al resultat de l’exercici es correspon 
amb l’amortització de l’exercici 2013 dels elements finançats amb les transferències de 

capital rebudes de la Generalitat derivades del contracte programa del 2007 al 2010. 
L’import de les inversions realitzades durant els exercicis del 2007 al 2010 i finançades per 
transferències va ser d’1,44 M€, i l’amortització acumulada i el valor net comptable a 31 de 
desembre del 2013, d’1,16 M€ i 0,28 M€, respectivament. 
 

 

2.3.3. Despeses de personal 

En el quadre 11 es presenta el detall de les despeses de personal de l’exercici 2013.  
 

Despeses de personal Quadre 11. 

Concepte 2013 

Personal d’alta direcció 68.343 

Personal laboral 1.594.346 

Indemnitzacions 109.418 

Seguretat Social a càrrec de l’empresa 545.411 

Altres despeses socials 11.019 

Total 2.328.537 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia. 

 
El nombre de treballadors al tancament de l’exercici 2013 era de 61. En el quadre 12 es 
mostra la seva distribució per categories professionals.  
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Nombre de treballadors a 31 de desembre del 2013 Quadre 12. 

Categories professionals 2013 

Directius  1 

Comandaments intermedis 6 

Personal tècnic 51 

Administratius i altres 3 

Total 61 

Font: Intracatalònia, SA. 

 
L’article 28 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2012, prorrogada per al 2013, establia que la massa salarial del personal 
laboral, exclòs el personal laboral amb contracte d’alta direcció i altre personal laboral amb 
funcions directives, no experimentaria cap increment respecte a l’exercici anterior, en 
termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació. L’article 29 establia el 
mateix per a les retribucions dels alts càrrecs i altre personal directiu. 
 
L’Acord de Govern del 26 de febrer del 2013 va establir reduir l’exercici 2013 les retri-
bucions anuals en la quantia equivalent a l’import d’una paga extraordinària i, quan cor-
respongués, d’una paga addicional del complement específic o equivalent. Del treball 
realitzat es desprèn que l’exercici 2013 Intracatalònia, SA va complir aquesta normativa en 
matèria retributiva. 
 
De l’anàlisi de la despesa de personal corresponent a l’exercici 2013 es desprenen les 
observacions següents: 
 

 La disposició addicional vintena de la Llei de pressupostos de l’Estat per al 2013 esta-•

bleix que l’any 2013 les societats mercantils públiques no podien contractar nou per-
sonal, excepte que correspongués a contractacions iniciades en exercicis anteriors o 
que fossin obligatòries en el marc de programes o plans pluriennals que estiguessin en 
execució a la data d’entrada en vigor de la Llei. L’article 7 de l’Acord de Govern de la 
Generalitat del 28 de febrer del 2012, vigent el 2013, aplicable a les societat mercantils 
majoritàries de la Generalitat, estableix que durant l’exercici 2012 no es podia incorporar 
nou personal i les contractacions de personal laboral temporal i, quan s’escaigués, els 
nomenaments de personal interí només es podien formalitzar en l’àmbit dels sectors 
prioritaris que determinés a aquest efecte la Comissió del Sector Públic del Consell per 
a Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració. La formalització de contractes 
temporals en sectors no considerats prioritaris hauria de donar lloc a l’exigència de les 
responsabilitats que corresponguessin. 

 
L’exercici 2013 Intracatalònia, SA va formalitzar diversos contractes laborals amb nou 

treballadors. De la revisió d’aquests contractes es desprèn que en tres casos es van 
subscriure contractes indefinits i en la resta contractes temporals de diferents modalitats 
(pràctiques, interinitat, obra i servei, eventuals). Amb sis dels treballadors ja s’havien 
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formalitzat altres contractes temporals en els exercicis 2010 a 2012. Les contractacions 
esmentades, excepte en alguns casos de substitucions temporals que podrien tenir 

cabuda en la normativa sempre que estiguessin degudament justificats, no s’ajusten a 
les limitacions de despeses de personal establertes tant en la normativa bàsica estatal 
com en la catalana. D’altra banda, en les altes analitzades no ha quedat acreditada la 
justificació d’aquesta necessitat. Així mateix, no hi ha evidència que la contractació es 

fes mitjançant procediments selectius que permetessin complir els principis de publi-
citat, capacitat, mèrit, igualtat i transparència. Les contractacions es basen en els currí-
culums rebuts o en la coneixença dels treballadors perquè ja havien treballat ante-
riorment a Intracatalònia, SA.  

 

 L’article 15 de l’Estatut dels treballadors defineix el contracte d’obra i servei determinat •

com una modalitat contractual de caràcter temporal per a la realització d’obra o servei 

determinat, sempre que tingui autonomia i substantivitat pròpia dintre de l’activitat de 
l’empresa i que la seva execució, malgrat limitada en el temps, sigui en principi de 
duració incerta. El 2013 Intracatalònia, SA tenia contractats set treballadors amb aques-
ta modalitat contractual per realitzar tasques que, en opinió de la Sindicatura, no tenien 

una autonomia o substantivitat pròpia dins la seva activitat, ja que constituïen part de 
l’activitat natural i ordinària i no és possible classificar-les d’autònomes i diferenciades 
de les quotidianes, normals i permanents. Així mateix, els serveis objecte del contracte 
tampoc no eren de duració limitada en el temps, ja que l’activitat per la qual s’iniciava la 
relació laboral no ha finalitzat, perquè, en definitiva, es tracta d’activitats naturals de 

l’empresa i, per tant, de caràcter indefinit. Aquest fet fa que els contractes esmentats 
poguessin ser considerats de caràcter indefinit per les autoritats laborals.  

 

 El rebut del saldo i quitança d’un treballador acomiadat el 2013 no està signat. D’altra •

banda, la Sindicatura no ha tingut accés a la carta d’acomiadament del treballador 
esmentat.  

 

 Un contracte laboral de duració determinada no està signat.  •

 

 Les retribucions del personal d’Intracatalònia, SA no han estat formalment aprovades •

per cap òrgan de govern de la societat.  
 

 Intracatalònia, SA va abonar un complement per objectius a dos perceptors durant •

l’exercici 2013 per un import individual de 4.636,54 € sense que consti l’establiment dels 
objectius ni la valoració del seu compliment.  

 

Indemnitzacions 

El 15 d’abril del 2013 el Consell d’Administració va aprovar l’adopció de mesures en ma-
tèria de personal, davant la necessitat de contenció i racionalització de la despesa. Aques-
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tes mesures van suposar una reducció de la plantilla durant l’exercici 2013 que va afectar 
nou treballadors i va representar un cost de 0,10 M€. Tots els acomiadaments es van 

tramitar com a objectius i a cada treballador acomiadat se li va abonar inicialment una 
indemnització equivalent a vint dies per any treballat. Sis treballadors van interposar-hi 
demanda i en tots els casos es va arribar a acords amb els treballadors que van suposar 
millores en les seves indemnitzacions; en quatre casos es va abonar una indemnització 

equivalent a trenta dies per any treballat; en dos casos de treballadors que tenien con-
tracte d’obra i servei es va reconèixer la improcedència de l’acomiadament i es va abonar 
la indemnització legalment prevista i també determinades quantitats addicionals pactades 
amb els treballadors. La Sindicatura considera que Intracatalònia, SA hauria d’haver es-

perat la resolució del Jutjat Social respecte a les demandes interposades abans d’abonar 
cap import addicional als treballadors, i haver actuat d’acord amb el que declarés la 
sentència ferma. 
 

 

2.3.4. Altres despeses d’explotació 

En el quadre 13 es presenta el detall per conceptes de l’epígraf Altres despeses d’explo-
tació. 
 

Altres despeses d’explotació Quadre 13. 

Concepte 2013 

Arrendaments i cànons 96.001 

Reparacions i conservació 134.271 

Serveis professionals independents 454.481 

Transport 10.387 

Primes d’assegurances 7.384 

Serveis bancaris i similars 288 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 2.229 

Subministraments 139.363 

Altres serveis 125.779 

Tributs 3.909 

Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials 17.390 

Total 991.482 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Arrendaments i cànons 

De la despesa en arrendaments, 85.342 € corresponen als imports abonats pel lloguer del 
local que Intracatalònia, SA ocupava a la Via Laietana, d’acord amb el contracte d’arren-
dament del 23 de desembre del 2009 finalitzat el 30 de setembre del 2013. L’1 d’octubre 
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del 2013, Intracatalònia, SA i la Diputació de Barcelona van signar un contracte d’arren-
dament per l’ús del nou local de la Travessera de les Corts, com a seu corporativa, per un 

període de tres mesos. El 16 de maig del 2014 ambdues entitats van formalitzar el conveni 
per a la cessió d’ús en precari dels espais de Travessera de les Corts per un període de 
quatre anys de forma gratuïta.  

 

Reparacions i conservació 

De la despesa de reparacions i conservació destaquen 21.827 € corresponents al cost per 

desmantellament del local que Intracatalònia, SA ocupava a la Via Laietana, d’acord amb 

la clàusula dotzena del contracte d’arrendament signat el 23 de desembre del 2009. 

També destaca el cost de 20.375 € en concepte de llicències de programari informàtic.  

 

Serveis professionals independents 

Dels serveis professionals independents destaca la despesa pel servei de desenvolupa-

ment i manteniment de les aplicacions informàtiques per 0,14 M€, la despesa pel servei 

informàtic corresponent al servei d’atenció d’usuaris per 0,13 M€ i la despesa per la 

contractació d’un cap de projectes per 49.000 €. De l’anàlisi de la facturació del proveïdor 

contractat per a aquest darrer servei es desprèn que es tracta d’una empresa amb un 

administrador únic (la persona que treballa per a Intracatalònia, SA) i sense cap més 

treballador. Aquest fet, juntament amb que Intracatalònia, SA ha subscrit amb aquest pro-

veïdor contractes successius, fa que aquestes prestacions poguessin ser considerades 

determinants d’una relació laboral per les autoritats laborals. D’acord amb el Reial decret 

llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment 

de la competitivitat, els organismes que formen part del sector públic d’acord amb el 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), havien de dictar abans del 31 de desembre del 

2012 les instruccions pertinents per a la correcta execució dels serveis externs que 

haguessin contractat, de manera que quedés clara la relació entre els gestors de l’Admi-

nistració i el personal de l’empresa contractada, i evitar actes que poguessin considerar-se 

determinants per al reconeixement d’una relació laboral. Intracatalònia, SA no havia dictat 

aquestes instruccions. 

 
 

2.4. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

El 16 de juliol del 2010 la Generalitat de Catalunya i Intracatalònia, SA van signar un con-
veni de col·laboració per determinar les compensacions de la Generalitat a la societat per 
les seves activitats de servei públic i interès general, mitjançant aportacions de capital i 
subvencions d’explotació durant el període del 2010 al 2013. D’acord amb el conveni, les 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 26/2015 

25 

actuacions d’Intracatalònia, SA s’han d’ajustar al Pla d’activitats que s’hi annexa. Aquest 
Pla d’activitats no ha estat facilitat a la Sindicatura ni tampoc ho ha estat cap Pla d’ac-
tivitats per al 2013 aprovat pels òrgans de govern d’Intracatalònia, SA. El conveni esta-
bleix com a indicador per mesurar el compliment dels objectius recollits en el Pla d’acti-
vitats el nombre de notícies produïdes per l’ACN en tots els formats superior a 150.000. 
L’ACN ha de publicar més de 57.000 notícies distribuïdes en un total de 150.000 produc-
cions en els quatre formats possibles (57.000 textos, 33.000 talls de veu, 47.000 foto-
grafies i 13.000 vídeos). 

 
En el quadre 14 es presenta el nombre de notícies produïdes en tots els formats en el 
període del 2011 al 2013.  

 
Nombre de notícies Quadre 14.   

Tipologia de format 2011 2012 2013 

Àudios 41.227 42.403 36.448 

Imatges 67.384 61.543 49.472 

Textos 49.113 48.183 37.656 

Vídeos 12.528 14.742 12.725 

Total 170.252 166.871 136.301 

Font: Intracatalònia, SA. 

 
Segons el conveni, les aportacions de capital es van fixar en 0,43 M€ i les subvencions 
d’explotació en 3,02 M€ per a cada un dels exercicis del 2010 al 2013. 

 
El 15 de setembre del 2011 es va signar una addenda al conveni de modificació de les 
aportacions de la Generalitat. Les noves aportacions es van fixar en 2,40 M€ per als anys 
del 2011 al 2013 (2,10 M€ de subvenció d’explotació i 0,30 M€ d’aportació de capital).  

 
El 17 de desembre del 2012 es va signar una nova addenda mitjançant la qual la Gene-
ralitat va fer una aportació extraordinària de 0,56 M€ a Intracatalònia, SA.  

 
El 5 de setembre del 2013 es va signar una nova addenda mitjançant la qual l’aportació 
total de la Generalitat per al 2013 es va establir en 1,80 M€, íntegrament en concepte de 
subvenció d’explotació.  

 
El 22 d’octubre del 2013 Intracatalònia, SA va presentar a la Generalitat una sol·licitud 
d’aportació extraordinària de 0,36 M€ per cobrir el dèficit amb què es preveia tancar 
l’exercici 2013. Aquest dèficit era conseqüència principalment d’una desviació negativa en 
les despeses de personal i d’un import de vendes inferior al previst. El 28 de novembre del 
2013, Intracatalònia, SA va rebre una aportació extraordinària de 0,36 M€.  
 
El conveni preveu que si en la liquidació pressupostària d’un exercici es produeixen 
romanents, l’escreix s’incorporarà al pressupost de l’exercici següent per destinar-lo 
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a  noves activitats que no consolidin despesa, a inversions o a compensar pèrdues 
d’exercicis anteriors, sempre que hi hagi un informe previ favorable de la Comissió de 
Seguiment. 

 
S’hi preveu la creació d’una Comissió de Seguiment integrada per dos representants del 

departament responsable en matèria de comunicació i dos d’Intracatalònia, SA, que tindria 

la funció d’avaluar el grau de compliment dels compromisos acordats i les mesures cor-

rectores si hi ha variacions significatives en les magnituds bàsiques que determinen les 

necessitats de finançament. La Sindicatura va sol·licitar les actes de la Comissió de Se-

guiment a Intracatalònia, SA i a la Secretaria General del Departament de la Presidència, 

però no han estat facilitades. 

 
 

2.5. CONTRACTACIÓ 

Als efectes del Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre, pel qual s’aprova el 

TRLCSP, Intracatalònia, SA té 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 sub-

jectes a regulació harmonitzada. Per als contractes no harmonitzats 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, igualtat i no discriminació, i que els 

contractes siguin adjudicats a l’oferta econòmicament més avantatjosa. El Consell d’Admi-

nistració d’Intracatalònia, SA va aprovar les Instruccions de contractació el 31 de març del 

2010, i el 7 d’abril del 2014 va aprovar les modificacions per adaptar les seves instruccions 

als canvis legislatius que li són d’aplicació. 

 
Encara que el contingut de les instruccions de contractació no està legalment establert, 

aquestes constitueixen la norma interna que servirà de base per tramitar els expedients de 

contractació no harmonitzats amb la garantia dels principis enumerats en el paràgraf 

anterior. Per complir aquest objectiu no n’hi ha prou d’enumerar els principis sinó que cal 

establir procediments concrets. A més, el TRLCSP estableix determinats preceptes que 

són d’aplicació a tota la contractació del sector públic, el desenvolupament dels quals 

també és convenient que s’incorpori a les instruccions per unificar en un únic text tota la 

normativa interna aplicable a la contractació.  

 
La Sindicatura ha revisat les Instruccions internes de contractació d’Intracatalònia, SA 

vigents el 2013 i les modificacions aprovades el 7 d’abril del 2014. A continuació es fan 

uns comentaris sobre el contingut de les Instruccions de contractació d’Intracatalònia, SA 

aprovades el 7 d’abril del 2014, que la Sindicatura considera que permetrien millorar-lo: 
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 Les instruccions internes de contractació s’anomenen “Instruccions internes de contrac-•

tació de l’Agència Catalana de Notícies” i recullen que “l’Agència Catalana de Notícies 

forma part del sector públic, essent considerada poder adjudicador”. La raó social de la 

societat és Intracatalònia, SA i l’Agència Catalana de Notícies és un nom comercial. 

 

 Encara que el TRLCSP no ho diu expressament, per raons de seguretat jurídica per •

garantir el principi de transparència, en les Instruccions de contractació hauria de cons-

tar expressament la signatura electrònica de l’òrgan competent per aprovar-les. En les 

Instruccions d’Intracatalònia, SA no hi consta la signatura de l’òrgan que les ha aprovat.  

 

 L’article 22.2 del TRLCSP estableix que els ens, organismes i entitats del sector públic •

han de vetllar per l’eficiència i el manteniment dels termes acordats en l’execució dels 

processos de contractació pública, afavorir l’agilitació dels tràmits, valorar la innovació i 

la incorporació d’alta tecnologia com aspectes positius en els procediments de 

contractació pública i promoure la participació de la petita i mitjana empresa i l’accés 

sense cost a la informació, en els termes previstos legalment. Les Instruccions internes 

de contractació d’Intracatalònia, SA no fan una referència expressa als aspectes an-

teriors. Seria recomanable que en les Instruccions de contractació s’introduïssin me-

sures per al compliment del precepte d’eficiència esmentat. 

 

 L’article 51 de les Instruccions de contractació preveu que les adjudicacions dels con-•

tractes d’obra, subministraments o serveis d’import inferior a 50.000 € es faran de forma 

directa. Seria convenient que s’establís un procediment de selecció d’ofertes per als 

contractes de subministraments i serveis d’entre 18.000 € i 50.000 € per tal de donar 

compliment al principi de concurrència, que en tot cas s’ha de respectar. 

 

 D’acord amb l’article 191 del TRLCSP, les Instruccions han de garantir l’adjudicació a •

l’oferta econòmica més avantatjosa i el compliment dels principis de publicitat, concur-

rència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació. Per complir aquesta 

previsió de la Llei, les Instruccions s’hi haurien de pronunciar expressament i, a més, 

haurien de desenvolupar els criteris per fer efectiva aquesta obligació i assegurar la 

correcta aplicació de la discrecionalitat en els casos en què s’adoptin criteris que de-

penguin de l’apreciació de l’òrgan de contractació. També haurien de mencionar ex-

pressament que en la determinació dels criteris de valoració es dóna preponderància 

als quantificables amb fórmules. Les Instruccions d’Intracatalònia, SA estableixen que 

els criteris d’adjudicació i la seva ponderació s’establiran en el Plec de condicions, però 

no preveuen que es doni preponderància als criteris quantificables mitjançant fórmules, 

ni estableixen ponderacions orientatives per als criteris d’adjudicació.  

S’ha fet una revisió de tots els expedients licitats, adjudicats o formalitzats el 2013, el detall 

dels quals es mostra en el quadre 15. 
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Expedients de contractació Quadre 15. 

Referència 
Sindicatura 

Número 
expedient 

Procediment 
adjudicació Objecte 

Import 
licitat 

Empresa 
adjudicatària 

Import 
adjudicat 

1 EXP008 Negociat amb 
publicitat 

Servei de desenvolupament i man-
teniment de les aplicacions  

120.000 Cast Info, SA 108.000 

2 EXP009 Negociat amb 
publicitat 

Serveis de Help Desk o Unitat d’A-
tenció a l’Usuari (UAC), suport on 

site o suport de camp als usuaris 

170.000 Sopra Group Infor-
màtica, SA 

153.000 

3 EXP010 Obert Serveis de Help Desk o Unitat d’A-
tenció a l’Usuari (UAC), suport on 

site o suport de camp als usuaris 

59.000 Sopra Group Infor-
màtica, SA 

53.784 

4 EXP011 Negociat amb 
publicitat 

Subministrament de càmeres de 
vídeo 

79.000 NRD Multimèdia, SL 78.800 

5 
EXP012 

Obert Subministrament d’ordinadors 
portàtils 

56.000 Microsistemes, SA 
47.800 

Total  484.000  441.384 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia. 

 
Del treball realitzat es desprenen les observacions següents: 
 

 El TRLCSP i les Instruccions internes de contractació estableixen que en el procediment •

negociat l’adjudicació ha de recaure en el licitador justificadament escollit per l’òrgan de 
contractació després de fer consultes amb diversos candidats i negociar les condicions 
del contracte. Per tant, la negociació és l’element essencial i diferenciador del proce-
diment negociat davant d’altres procediments d’adjudicació contractual establerts le-
galment. Així, els plecs han de detallar els aspectes econòmics i tècnics que han de ser 
objecte de negociació i en l’expedient ha de quedar constància documental del procés 
de negociació seguit amb el candidat o els candidats. En els expedients 1, 2 i 4 no hi ha 
evidència que hi hagi hagut cap negociació amb els licitadors. 
 

 El plec de clàusules dels expedients 1, 2, 3 i 4 inclou com a criteri d’adjudicació la •

presentació de millores per part dels licitadors sense especificar en quins elements i en 
quines condicions queda autoritzada la presentació, fet que incompleix l’article 147.2 
del TRLCSP. La jurisprudència comunitària, les juntes consultives de contractació i el 
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals s’han pronunciat de forma reite-
rada en el sentit que la introducció de millores com a criteri d’adjudicació exigeix la seva 
relació directa amb l’objecte del contracte, una motivació adequada, la prèvia delimita-
ció en els plecs o en l’anunci de licitació i la seva ponderació.  
 

 En els expedients 1, 2, 4 i 5 les valoracions assignades als criteris sotmesos a judici de •

valor no estan motivades. La jurisprudència ha establert que l’exigència de motivació no 
pot ser substituïda per la simple fixació de puntuacions, que l’òrgan de contractació ha 
d’expressar les raons que indueixen a atorgar preferència a un dels licitadors davant de 
la resta, i així fer desaparèixer qualsevol indici d’arbitrarietat. 
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 En els expedients 2 i 3 el contracte especifica que l’adjudicatari ha de desglossar en les •

factures les tasques i les hores fetes. No obstant això, en les factures de l’any 2013 no hi 
figura aquest desglossament.  
 

 El 31 de gener del 2013, Intracatalònia, SA va fer una compra directa de càmeres de •

vídeo per 37.800 €. Posteriorment, el 2 de setembre del 2013, va licitar per procediment 
negociat amb publicitat el subministrament de càmeres de vídeo per 79.000 €. En opinió 
de la Sindicatura, hauria estat més adequat fer un únic procediment per a l’adquisició 
de la totalitat de les càmeres de vídeo.  

 
 
 

3. CONCLUSIONS 

Intracatalònia, SA és una societat del sector públic de la Generalitat constituïda l’any 1999 
pel Consorci Local i Comarcal de Comunicació. L’any 2013 estava participada en un 70% 
per la Generalitat i en un 30% per TVC Multimèdia, SL. La seva raó social és Intracatalònia, 
SA i el seu nom comercial és Agència Catalana de Notícies (ACN). 
 
L’any 2013 l’import net de la xifra de negocis va ser d’1,23 M€, va rebre subvencions 
d’explotació de la Generalitat de 2,16 M€ i va tenir pèrdues de 0,23 M€. La subvenció 
d’explotació de la Generalitat, que inclou una aportació extraordinària de 0,36 M€ atorgada 
per pal·liar el dèficit de la societat, és inferior en un 28,48% a l’establerta inicialment en el 
conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya formalitzat el 16 de juliol del 
2010. D’altra banda, l’exercici 2013 la societat no va rebre cap aportació de capital (el con-
veni preveia inicialment un import anual de 0,43 M€). 
 
 

3.1. OBSERVACIONS 

A continuació s’inclouen les observacions més significatives que s’han posat de manifest 
durant el treball de fiscalització realitzat i que, si escau, caldria esmenar. 
 
1. L’exercici 2013 Intracatalònia, SA no va retre comptes a la Sindicatura, fet que incom-

pleix l’article 39.4 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes i l’article 71.3 del 
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (vegeu l’apartat 2.1).  

 
2. Els Estatuts d’Intracatalònia, SA no han estat adaptats als canvis en l’activitat de la 

societat i en els seus òrgans d’administració que hi ha hagut des de la seva constitució 
(vegeu els apartats 1.2.1 i 1.2.2). 

 
3. Existeix una certa confusió entre el nom de la societat, Intracatalònia, SA, i el nom co-

mercial, Agència Catalana de Notícies (ACN), que es posa de manifest, per exemple, 
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en les Instruccions internes de contractació i en els contractes que ha subscrit la 
societat (vegeu l’apartat 2.5). 
 

4. L’exercici 2013 Intracatalònia, SA no tenia formalitzat cap contracte que regulés els 

serveis prestats a quatre departaments de la Generalitat de Catalunya, a Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA i al Parlament de Catalunya (vegeu l’apartat 
2.3.1). 

 

5. El 31 de desembre del 2013 Intracatalònia, SA tenia un deute a cobrar (totalment pro-
visionat) de Comunicàlia, SA, de 0,20 M€. Aquesta empresa, que era propietat del 
Consorci Local i Comarcal de Comunicació, va cessar les seves activitats l’any 2011 i 
es troba en procés de liquidació. No consta que Intracatalònia, SA hagi fet gestions per 

recuperar aquest deute de les administracions integrants d’aquest consorci (vegeu 
l’apartat 2.2.3). 

 
6. L’exercici 2013 Intracatalònia, SA va incomplir les limitacions vigents sobre increments 

de plantilla i contractació de personal (vegeu l’apartat 2.3.3). 
 
7. L’exercici 2013 Intracatalònia, SA tenia subscrits diversos contractes laborals per obra 

o servei que, en opinió de la Sindicatura, no reunien tots els requisits fixats per la nor-

mativa aplicable a aquests tipus de contractes, fet que podria fer que fossin consi-
derats contractes indefinits per les autoritats laborals (vegeu l’apartat 2.3.3). 

 
8. L’exercici 2013 Intracatalònia, SA va abonar un complement per objectius a dos treba-

lladors sense que hi hagi evidència de l’establiment dels objectius ni de la seva ava-
luació (vegeu l’apartat 2.3.3). 

 
9. Intracatalònia, SA va abonar diverses quantitats en concepte d’indemnització per aco-

miadament a sis treballadors fruit de negociacions entre les parts com a conseqüència 

de les demandes interposades pels treballadors. La Sindicatura considera que Intraca-
talònia, SA hauria d’haver esperat la resolució del Jutjat Social respecte a les deman-
des interposades abans d’abonar cap import addicional als treballadors, i haver actuat 
d’acord amb el que declarés la sentència ferma (vegeu l’apartat 2.3.3). 

 
10. Intracatalònia, SA no ha dictat les instruccions internes per evitar actuacions que po-

guessin considerar-se determinants per al reconeixement d’una relació laboral que 
preveu la disposició addicional primera del Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de 

mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat (vegeu 
l’apartat 2.3.4). 

 
11. De la revisió de les Instruccions de contractació aprovades el 7 d’abril del 2014 es 

desprenen alguns aspectes que, en opinió de la Sindicatura, permetrien millorar-ne el 
contingut (vegeu l’apartat 2.5). 
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12. L’exercici 2013 Intracatalònia, SA va licitar diversos contractes de la revisió dels quals 
es desprenen algunes observacions referides a la manca de negociació en procedi-
ments negociats, indefinició de les millores quan s’inclou aquest aspecte com a criteri 
d’adjudicació i manca de motivació de les valoracions assignades als criteris de licita-
ció sotmesos a judici de valor (vegeu l’apartat 2.5). 

 
 

3.2. RECOMANACIONS 

A continuació s’inclou un conjunt de recomanacions que contribuirien a la millora dels 
aspectes assenyalats en l’informe. 
 
1. Intracatalònia, SA hauria de modificar els seus Estatuts per adaptar-los a la seva 

realitat. 
 
2. Intracatalònia, SA hauria de prendre les mesures necessàries per complir la normativa 

laboral en matèria de contractació de personal i les limitacions pressupostàries sobre 
despesa de personal. 

 
3. Intracatalònia, SA hauria de fer les actuacions possibles per intentar recuperar el deute 

de Comunicàlia, SA de les administracions integrants del Consorci Local i Comarcal de 
Comunicació. 

 
4. Intracatalònia, SA hauria de dictar les instruccions que preveu la disposició addicional 

primera del Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir l’esta-
bilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, per evitar actuacions que po-
guessin considerar-se determinants per al reconeixement d’una relació laboral. 

 
 
 

4. ANNEX 

En els quadres 16 i 17 es presenta l’Estat abreujat de canvis en el patrimoni net i en el 
quadre 18 es presenta la Liquidació del pressupost. 
 

Estat abreujat d’ingressos i despeses reconeguts Quadre 16. 

Estat d’ingressos i despeses reconeguts 2012 2013 

Resultat del Compte de pèrdues i guanys 140.226 (230.319) 

Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net 300.685 0 

Transferències al Compte de pèrdues i guanys (184.320) (183.599) 

Total d’ingressos i despeses reconeguts 256.591 (413.918) 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals d’Intracatalònia, SA. 
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Estat abreujat total de canvis en el patrimoni net Quadre 17. 

Estat de canvis en el patrimoni net 
Capital 

escripturat 

Resultat 
d’exercicis 

anteriors 

Altres 
aportacions 

de socis 

Resultat  
de  

l’exercici 

Altres subven-
cions, dona-

cions i llegats Total 

Saldo a 31 de desembre del 2012 850.000 (7.117.089) 6.976.345 140.226 381.963 1.231.445 

Total d’ingressos i despeses reconegudes - - - (230.319) (183.599) (413.918) 

Altres variacions del patrimoni net  - 140.226 - (140.226) - 0 

Saldo a 31 de desembre del 2013 850.000 (6.976.863) 6.976.345 (230.319) 198.364 817.527 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals d’Intracatalònia, SA. 

 
Liquidació del pressupost. Exercici 2013 Quadre 18. 

Ingressos 
Pressupost 

aprovat Modificacions 

Pressupost 
definitiu 

(A) 

Drets 
liquidats 

(B) 

Saldo 
pressupostari 

(C=B–A) 
       

Cap. 3. Taxes, venda de béns i serveis  1.898.720 0 1.898.720 1.225.542 (673.178) 

Prestació de serveis 1.898.720 0 1.898.720 1.225.542 (673.178) 
       

Cap. 4. Transferències corrents 2.097.065 0 2.097.065 2.156.472 59.407 

Del Departament de la Presidència 2.097.065 0 2.097.065 2.156.472 59.407 
       

Cap. 5. Ingressos patrimonials 0 0 0 24 24 

Ingressos patrimonials no financers 0 0 0 24 24 
      

Cap. 8. Actius financers 300.685 0 300.685 0 (300.685) 

Aportacions de la Generalitat a fons propis 300.685 0 300.685  (300.685) 
      

Total 4.296.470 0 4.296.470 3.382.038 (914.432) 
      

Despeses 
Pressupost 

aprovat Modificacions 

Pressupost 
definitiu 

(A) 

Obligacions 
reconegudes 

(B) 

Saldo 
pressupostari 

(C=B–A) 
       

Cap. 1. Despeses de personal 3.080.761 0 3.080.761 2.319.703 (761.058) 

Personal laboral 2.400.183 0 2.400.183 1.772.107 (628.076) 

Cotitzacions socials 680.578 0 680.578 545.411 (135.167) 

Pensions i altres prestacions socials 0 0 0 2.185 2.185 
      

Cap. 2. Despeses corrents de béns i serveis 1.016.549 0 1.016.549 1.087.848 71.299 

Lloguers i cànons 138.831 0 138.831 96.001 (42.830) 

Conservació i manteniment 115.504 0 115.504 134.271 18.767 

Material, subministraments i altres 623.543 0 623.543 737.581 114.038 

Dietes locomoció i trasllat 138.671  138.671 119.995 (18.676) 
       

Cap. 3. Despeses financeres 23.189 0 23.189 429 (22.760) 

Despeses financeres de préstecs  23.189 0 23.189 429 (23.189) 
      

Cap. 6. Inversions reals 175.971 0 175.971 129.357 (46.614) 

Maquinària, instal·lacions i utillatge 17.387 0 17.387 123.272 105.885 

Mobiliari i estris 0 0 0 0 0 

Equips procés de dades 58.417 0 58.417 5.899 (52.518) 

Altres immobilitzat immaterial 100.167 0 100.167 186 (99.981) 
      

Total 4.296.470 0 4.296.470 3.537.337 (759.133) 
       

Resultat pressupostari    (155.299) (155.299) 

Imports en euros. 
Font: Comptes anuals d’Intracatalònia, SA. 
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5. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

A l’efecte del que preveu la normativa vigent, el projecte d’informe va ser tramès l’11 de 

novembre del 2015 a Intracatalònia, SA. 

5.1. AL·LEGACIONS REBUDES 

Intracatalònia, SA ha enviat resposta a través de l’escrit amb registre d’entrada a la Sin-

dicatura de Comptes número 4965, de data 2 de desembre del 2015, que es transcriu 

literalment a continuació: 

 

 

 
Intracatalònia, SA 

 

 

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 

Sr. Jordi Pons i Novell 

Av. Litoral, 12-14 

08005-Barcelona 

 

 

Benvolgut senyor: 

 

En resposta als vostres escrits i projecte d’informe relacionat amb la fiscalització de 

l’exercici 2013 d’Intracatalònia, S.A., presentem les següents al·legacions:  

 

1) Apartat 1.2.1, paràgraf “L’any 2000 TVC Multimèdia, SL va adquirir el 51% del 

capital d’Intracatalònia, SA. L’any 2005 va passar a ser accionista únic i pos-

teriorment...”  
 

Consultada l’escriptura on es formalitza la transmissió d’accions per la qual 

TVC Multimèdia, SL passa a ser accionista en un 51%, la data d’aquesta és 

5/7/2002. 
 

a. Sol·licitem que a l’informe es canviï la redacció “L’any 2000 TVC Multi-

mèdia, SL va adquirir el 51% del capital d’Intracatalònia, SA” per “L’any 

2002 TVC Multimèdia, SL va adquirir el 51% del capital d’Intracatalònia, 

SA”. 
 

2) Apartat 2.3.3, paràgraf “Les contractacions esmentades, excepte en alguns 
casos de substitucions temporals que podrien tenir cabuda en la normativa 
sempre que estiguin degudament justificats, no s’ajusten a les limitacions de 
despeses de personal establertes, tant en la normativa bàsica estatal com en 
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la catalana. D’altra banda, en les altes analitzades no ha quedat acreditada la 
justificació d’aquesta necessitat.” 
 

Consideració general: Es produeix un ajustament de plantilla durant l’any 
2013 seguint les directrius del Consell d’Administració. La nòmina de gener 
té 68 treballadors actius i la de desembre en té 61 d’actius. Els que 
esdevenen indefinits no són noves contractacions sinó conversions d’even-
tuals a indefinits, i la totalitat de treballadors en plantilla és dins el límit dels 
61 llocs de treball que la Generalitat té assignats a la Societat a tancament 
de l’exercici 2013. 

 
Casuística: 
3 casos en que contractes temporals esdevenen indefinits; són contractes 
que entren dins el còmput de llocs de treball acceptats als pressupostos de 
la Generalitat per a Intracatalònia (els pressupostos de la Generalitat assig-
naven en matèria de despeses de personal 69 places per a l’exercici 2013 
a 61 places per a l’exercici 2014). 
6 casos en que es contracta de forma temporal: Corresponen sempre a 
substitucions de treballadors en períodes de baixa per risc d’embaràs, 
maternitat o lactància. 

 
a. Sol·licitem l’eliminació del paràgraf transcrit o la modificació del ma-

teix per reflectir que no es va actuar sense respecte a les limitacions 
de personal establertes, i l’eliminació de la frase “D’altra banda, en les 

altes analitzades no ha quedat acreditada la justificació d’aquesta 

necessitat”. 
 

3) Apartat 2.3.3, paràgraf que comença amb “L’article 15 de l’Estatut dels treba-
lladors defineix el contracte d’obra i servei determinat com una modalitat con-
tractual de caràcter temporal per a la realització d’obra o servei determinat, 
sempre que tingui autonomia i substantivitat pròpia dintre de l’activitat de l’em-
presa i la seva execució, malgrat limitada en el temps, sigui en principi de 
duració incerta. Intracatalònia, S.A. tenia contractats el 2013 set treballadors 
amb aquesta modalitat contractual per realitzar tasques que, en opinió de la 
sindicatura, no tenen una autonomia o substantivitat pròpia dins la seva acti-
vitat, ja que constitueixen part de l’activitat natural i ordinària i no és possible 
classificar-les d’autònomes o diferenciades. Així mateix, els serveis objecte de 
contracte tampoc no són de duració limitada en el temps, ja que l’activitat per 
la qual s’inicia la relació laboral no ha finalitzat, en tractar-se, en definitiva, 
d’activitats naturals de l’empresa i, per tant, de caràcter indefinit. Aquest fet fa 
que els contractes esmentats poguessin ser considerats de caràcter indefinit 
per les autoritats laborals.” 

 
Casuística de contractes temporals el 2013: 
- Serveis de Cròniques de Catalunya Ràdio caps de setmana: 3 contractes 
temporals. Es tracta de tres llocs de treball mantinguts en tant estigui vigent 
una relació comercial amb un client determinat. El client té la facultat de 
denunciar el contracte i els serveis es deixarien de prestar. Les activitats 
són autònomes i diferenciables fins al punt de que les setmanes laborals 
d’aquests tres contractes ocupen dies diferents dels de la resta. 
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- Departament Comercial: 2 contractes temporals. Es tracta de llocs creats 
per a un determinat projecte d’expansió d’activitat i amb estructura de 
retribució diferent al de la resta de treballadors. De fet, el Departament 

Comercial va ser eliminat per raons de redimensionament econòmic i es va 
prescindir d’aquesta tasca específica. 
- CNA (web en llengua anglesa de l’Agència Catalana de Notícies): 2 con-
tractes temporals 
 
Consideració addicional: Independentment de que, en cas de litigi, les 

autoritats laborals poguessin determinar que l’empresa ha d’indemnitzar 
algun d’aquests llocs en les mateixes condicions que a un treballador fix, 
s’està dins de l’assignació de recursos humans que marquen els pressu-
postos de la Generalitat, que passen de 69 places per a l’exercici 2013 a 
61 places per a l’exercici 2014 (que són les que es mantenen en vigor ja a 
tancament de 2013). 

 
a. Sol·licitem afegir al paràgraf esmentat el següent text “Intracatalònia fa 

constar que, en qualsevol cas, l’adquisició del caràcter d’indefinits d’a-
quests llocs de treball no situen la societat per damunt de les dotacions 
de personal assignades als pressupostos de la Generalitat”. 

 

4) Apartat 2.3.3, paràgraf “La sindicatura considera que Intracatalònia, S.A. hauria 

d’haver esperat la resolució del Jutjat Social respecte les demandes interpo-

sades, abans d’abonar cap import addicional als treballadors, i haver actuat d’a-

cord amb el que declarés la sentència ferma.” (i, també, pàgina 28, apartat 9). 
 

Consideració general: Els litigis es van gestionar amb la intervenció d’un 
reconegut bufet d’advocats que d’acord amb la seva experiència va cercar 
les vies de tancament d’aquests litigis de la forma més econòmica possible. 

En ocasions, es va arribar a un acord en Acte de Conciliació als jutjats 
socials que evitava costos a ambdues parts, sempre en document judicial.  

 
a. Sol·licitem l’addició al paràgraf transcrit del següent text: “Intracatalònia, 

S.A. fa constar que la gestió dels litigis per acomiadaments de personal 
va ser posat en mans d’un bufet d’advocats amb àmplia experiència so-
bre el tema, amb la finalitat prioritària de trobar resolució dels mateixos 
per la via el més econòmica possible”. 

 

5) Apartat 2.3.4 – Altres Despeses d’Explotació. Paràgraf: “Serveis professionals 

independents – Dels serveis professionals independents destaca la despesa 

pel servei de desenvolupament i manteniment de les aplicacions informàtiques 

per 0,14 M€, la despesa pel servei informàtic corresponent al servei d’atenció 

d’usuaris per 0,13 M€ i la despesa per la contractació d’un cap de projectes 

per 49.000 €. De l’anàlisi de la facturació del proveïdor contractat per aquest 

darrer servei es desprèn que es tracta d’una empresa amb un administrador 

únic (la persona que treballa per Intracatalònia, SA) i sense cap més treba-

llador. Aquest fet, juntament amb el de que Intracatalònia, SA ha subscrit amb 

aquest proveïdor contractes successius, fa que aquestes prestacions po-

guessin ser considerades com determinants d’una relació laboral per les auto-
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ritats laborals. D’acord amb el Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de 

mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, 

els organismes que formen part del sector públic d’acord amb el 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), havien de dictar abans del 31 de 

desembre del 2012 les instruccions pertinents per a la correcta execució dels 

serveis externs que haguessin contractat, de manera que quedi clara la relació 

entre els gestors de l’Administració i el personal de l’empresa contractada, i 

evitar actes que poguessin considerar-se determinants per al reconeixement 

d’una relació laboral. Intracatalònia, SA no havia dictat aquestes instruccions.” 

 
a. Intracatalònia, S.A. deixa constància de que, està elaborant unes Instruc-

cions que prevegin aquests aspectes, que seran aprovades en breu per 
part del Consell d’Administració. 

 

6) Apartat 2.5 – Contractació. Paràgraf “Les instruccions internes de contractació 

s’anomenen Instruccions internes de contractació de l’Agència Catalana de 

notícies i recullen que l’Agència Catalana de Notícies forma part del sector 

públic, essent considerada de poder adjudicador. La raó social de la societat 

és Intracatalònia i l’Agència Catalana de Notícies és un nom comercial.” 

 
a. En relació amb aquest aspecte cal posar de manifest que les referències 

fetes a “l’Agència Catalana de Noticies” cal entendre-les fetes, de ma-
nera inequívoca, a “Intracatalònia, SA”. En aquest sentit, cal posar de 
manifest que al Perfil de Contractant de l’entitat hi consta el nom 
d’“Intracatalònia, SA”, motiu pel qual entenem que no es pot produir cap 
mena de confusió en quant a la correcta identificació de l’entitat. En 
qualsevol cas, aquesta societat es dóna per assabentada d’aquesta 
apreciació. 

 

7) Apartat 2.5 – Contractació. Paràgraf “L’article 22.2 del TRLCSP estableix que 

els ens, organismes i entitats del sector públic han de vetllar per l’eficiència i el 

manteniment dels termes acordats en l’execució dels processos de contracta-

ció pública, afavorir l’agilitació dels tràmits, valorar la innovació i la incorporació 

d’alta tecnologia com aspectes positius en els procediments de contractació 

pública i promoure la participació de la petita i mitjana empresa i l’accés sense 

cost a la informació, en els termes previstos legalment. Les Instruccions de 

contractació d’Intracatalònia, SA no fan una referència expressa als aspectes 

anteriors. Seria recomanable que en les Instruccions de contractació s’intro-

duïssin mesures per al compliment del precepte d’eficiència esmentat.” 

 

Consideració general: En relació amb aquest aspecte, s’ha de partir de la 
correcta comprensió de l’estructura del TRLCSP i de l’antiga LCSP. Els 

poders adjudicadors, no Administració Pública –NIVELL II– estan obligats a 
observar el compliment de nombroses disposicions de la Llei. El Llibre I –
configuració general de la contractació del sector públic i elements estruc-
turals dels contractes– és d’aplicació gairebé íntegra als poders adjudi-
cadors, i això no implica que tots els preceptes s’hagin de reflectir en les 
IIC. Seguir els suggeriments de la Sindicatura comportaria que entitats com 
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Intracatalònia, SA estiguessin obligades a elaborar autèntiques lleis i no 
Instruccions de contractació, no té sentit incorporar aquells preceptes que 
ja són d’obligat compliment per a un poder adjudicador. No hem d’oblidar, 

a més, que les IIC regulen l’adjudicació dels contractes, que es troba en el 
Llibre III –Selecció del contractista i adjudicació– i és en relació a aquesta 
part del procediment on s’han de centrar els articles de les IIC, i no en 
relació a la resta de llibres de TRLCSP on els corresponents preceptes 
assenyalen si els poders adjudicadors han o no de complir les seves 
previsions. 

 

a. Sol·licitem l’eliminació del paràgraf transcrit o, opcionalment, sol·licitar la 
Sindicatura que aporti suggeriments sobre concrecions a incorporar al 
les Instruccions de contractació d’Intracatalònia, SA 

 

8) Apartat 2.5 – Contractació. Paràgraf “L’article 51 de les Instruccions de con-
tractació preveu que les adjudicacions dels contractes d’obra, subministrament 

o serveis d’import inferior a 50.000 € es faran de forma directa. L’aplicació 
d’aquest procediment fa que per als contractes de subministraments i serveis 

d’entre 18.000 € i 50.000 € no es respecti el principi de concurrència.” 
 

Consideració general: Pel que fa a aquesta apreciació, cal indicar que 
Intracatalònia, SA, com a poder adjudicador no Administració Pública, es 

troba subjecte a les regles per a l’adjudicació de contractes que preveuen 
els articles 190 i 191 del TRLCSP. La lletra c) de l’article 191 del TRLCSP 
disposa que s’entendran complertes les exigències derivades del principi 
de publicitat amb la inserció de la informació relativa a la licitació dels con-
tractes l’import dels quals superi els 50.000 euros en el perfil del contrac-
tant de l’entitat, i l’article 137 del TRLCSP estableix que en els contractes 

l’import dels quals superi els 50.000 Euros s’hauran d’elaborar uns plecs 
que serviran de base per a regir la contractació en qüestió. Així doncs, 
realitzant una interpretació a sensu contrari del que disposa la lletra c) de 
l’article 191 del TRLCSP i en l’article 137 de la mateixa Llei, cal afirmar que 
es podran adjudicar de forma directa aquells contractes l’import dels quals 
sigui igual o inferior a 50.000 Euros. Per tant, considerem que el procedi-
ment d’adjudicació directa per raó de l’import regulat a les Instruccions de 

l’entitat s’ajusta plenament a la legalitat.  
 

a. Sol·licitem l’eliminació del paràgraf transcrit. 
 

9) Apartat 2.5 – Contractació. Paràgraf “D’acord amb l’article 191 del TRLCSP, les 

Instruccions han de garantir l’adjudicació a l’oferta econòmica més avantatjosa 

i el compliment dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confi-

dencialitat, igualtat i no discriminació. Per complir aquesta previsió de la Llei, 

les Instruccions s’hi haurien de pronunciar expressament i, a més, haurien de 

desenvolupar els criteris per fer efectiva aquesta obligació i assegurar la cor-

recta aplicació de la discrecionalitat en els casos en què s’adoptin criteris que 

depenguin de l’apreciació de l’òrgan de contractació. També haurien de men-

cionar expressament que en la determinació dels criteris de valoració es dóna 

preponderància als quantificables amb fórmules... ” 
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Intracatalònia considera que els procediments d’adjudicació regulats a les Ins-

truccions de l’entitat garanteixen l’adjudicació del contracte a l’oferta econòmi-

cament més avantatjosa i serveixen, precisament, per garantir que la discre-

cionalitat de l’òrgan de contractació no derivi en una actuació arbitrària. Així 

mateix, el Capítol II del Títol I de les Instruccions s’ocupa de regular els prin-

cipis reguladors de la contractació, en particular, el principi de publicitat, el 

principi de concurrència, el principi de transparència, el principi de confiden-

cialitat i els principis d’igualtat i no discriminació, identificant les mesures ten-

dents a garantir aquests la plena aplicació d’aquests principis, amb la qual 

cosa es dóna ple compliment a allò que disposa l’article 191 del TRLCSP.  

 
a. Intracatalònia es dona per assabentada amb la inclusió d’aquest paràgraf 

a l’informe 
 

“...Les Instruccions d’Intracatalònia, SA estableixen que els criteris d’adju-

dicació i la seva ponderació s’establiran en el Plec de condicions, però no 

preveuen que es doni preponderància als criteris quantificables mitjançant 

fórmules, ni estableixen ponderacions orientatives per als criteris d’adju-

dicació”. 

 

Intracatalònia fa constar, pel que fa a aquest aspecte, cal dir que l’article 150 

del TRLCSP, que es on es conté aquesta obligació, no resulta d’aplicació als 

contractes no subjectes a regulació harmonitzada, la tramitació i adjudicació 

de les quals es regula a les Instruccions. Únicament aplica als contractes sub-

jectes a regulació harmonitzada. És per això que no resulta necessari ni 

procedent incloure als plecs aquesta previsió. En base a això, 

 
b. Sol·licitem l’eliminació del paràgraf transcrit. 

 

10) Apartat 2.5 – Contractació. Paràgraf “El plec de clàusules dels expedients, 1, 2, 

3 i 4 inclou com a criteri d’adjudicació la presentació de millores per part dels 

licitadors sense especificar en quins elements i en quines condicions queda 

autoritzada la presentació, fet que incompleix l’article 147.2 del TRLCSP. La 

jurisprudència comunitària, les juntes consultives de contractació i el Tribunal 

Administratiu Central de Recursos Contractuals s’han pronunciat de forma 

reiterada en el sentit que la introducció de millores com a criteri d’adjudicació 

exigeix la seva relació directa amb l’objecte del contracte, una motivació 

adequada, la prèvia delimitació en els plecs o en l’anunci de licitació i la seva 

ponderació.”  
 

Considerem que el no especificar de forma limitativa el concepte del que es té 

en compte com a millora, dona oportunitat a incorporació de nous aspectes 

que des del punt de vista del licitador poden ser desconeguts inicialment però, 

que quan són coneguts i aplicats, aporten un valor afegit. La resta de reque-

riments ja identificats passen a formar part dels requeriments especificats de 

concurrència. 

a. Sol·licitem l’eliminació de la part de la frase final “la prèvia delimitació en 

els plecs o en l’anunci de licitació”. 
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b. Sol·licitem la incorporació del comentari “Intracatalònia es dona per as-
sabentada i diu aplicar sempre el principi de que els criteris acceptats 
com a millora han de mantenir relació directa amb l’objecte del contracte 
i només amb aquest”. 

 

11) Apartat 3.1, punt 4: “L’exercici 2013 Intracatalònia, SA no tenia subscrit cap 

contracte de prestació de serveis amb quatre departaments de la Generalitat 

de Catalunya ni amb Corporació Catalana de Comunicació de Mitjans Audio-

visuals, SA ni amb el Parlament de Catalunya”: 

 
a. Intracatalònia detalla el que es recull a l’apartat 2.3.1 de l’informe de 

Sindicatura de Comptes: La renovació del contracte amb la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals va estar durant molts mesos en fase de 
negociació i durant 2013 es va mantenir la facturació en les mateixes 
condicions del contracte vençut. Així es va entrar en 2014 on es va for-
malitzar un contracte nou i es van ajustar amb caràcter retroactiu els 
capítols de facturació que s’havien mantingut durant 2013, quedant així 
totalment regularitzada la situació. 

b. Intracatalònia, SA fa constar tanmateix que la renovació dels contractes 
amb els diversos departaments va quedar aturada temporalment fruit de 
la pròrroga de pressupostos i que es formalitzen nous contractes con-
forme aquesta situació s’ha desbloquejat. 

 

12) Apartat 3.1, punt 5: “A 31 de desembre del 2013 Intracatalònia, SA tenia un 

deute a cobrar (totalment provisionat) de Comunicàlia, SA de 0,20 M€. Aquesta 

empresa, que era propietat del Consorci Local i Comarcal de Comunicació, va 

cessar les seves activitats l’any 2011 i es troba en procés de liquidació.” 

 
a) Intracatalònia fa constar que, avaluades al seu dia les nul·les possi-

bilitats de cobrar el deute iniciant accions judicials, les quals, a més, 

comportarien despesa, es mantenen negociacions i finalment, informat 

prèviament el Consell d’Administració, s’arriba a l’acord de cancel·lar el 

deute rebent a compte tot el fons documental de Comunicàlia, SA, la 

qual cosa es duu a terme durant 2015. 

 

Exposades aquestes al·legacions, preguem les tingueu en consideració i incorporeu 

les sol·licituds de modificacions proposades al vostre Informe definitiu. 

 
Rebeu salutacions cordials. 

 

INTRACATALÒNIA, S.A. 

Joan Maria Clavaguera i Llauradó 

Director 

 
 

Barcelona, 30 de novembre de 2015. 
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5.2. TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS 

Les al·legacions formulades han estat analitzades i valorades per la Sindicatura i com a 
conseqüència de la primera al·legació s’ha corregit l’error tipogràfic que s’hi assenyala. 

 
La resta del text del projecte no s’ha alterat, perquè s’entén que les al·legacions trameses 
són explicacions que confirmen la situació descrita inicialment o perquè no es compar-
teixen els judicis que s’hi exposen. 
 
 
 



 




