
 

 

ESTATUTS D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL 

TEXT CONSOLIDAT (versió no oficial) 

 

CAPÍTOL I. CARACTERÍSTIQUES SOCIALS 

Article 1 

La Societat s’anomena “”Informació i Comunicació de Barcelona, S.A., Societat Privada 

Municipal”” i té naturalesa jurídica privada municipal i unipersonal del soci únic, l’Excm. 

Ajuntament de Barcelona. 

En virtut d’això, la societat es regirà pels preceptes dels seus Estatuts, per les Lleis de Societats 

Anònimes, de Règim Local, de Règim Especial del municipi de Barcelona, pel que disposa la Llei 

22/2005, de 29 de desembre de Comunicació Audiovisual de Catalunya, el Reglament 

d'organització i funcionament dels serveis públics de televisió i ràdio locals de Barcelona aprovat 

en desenvolupament de l’esmentada Llei 22/2005 i altres disposicions concordants. 

Article 2 

En atenció a la seva naturalesa d’instrument de descentralització funcional creat per 

l’Ajuntament de Barcelona en exercici de la seva potestat d’autoorganització, constitueix 

l’objecte de la societat la prestació i gestió directa dels serveis de comunicació audiovisual de 

ràdio i televisió de titularitat municipal, així com la posada a disposició del públic de continguts 

audiovisuals o de transmissió de dades, siguin quines siguin la forma de distribució, emissió o 

comunicació pública i la tecnologia emprades. 

S’entendrà que forma part de l’objecte social qualsevol activitat de producció, distribució, 

comunicació pública que sigui convenient o necessària per la prestació dels serveis de 

comunicació audiovisual que l’Ajuntament de Barcelona li encarregui, així com qualsevol altre 

que determini les normatives especials que regulen els serveis de comunicació audiovisual. 

Article 3 

La societat tindrà durada indefinida. 

Article 4 

La societat té el seu domicili social a Barcelona, plaça Tísner, número 1. 

Podran establir-se, traslladar i suprimir aquelles sucursals, agències o delegacions que el Consell 

d’Administració consideri oportunes. 

 

 



 

CAPÍTOL II. CAPITAL SOCIAL 

Article5 

El capital social és d’un milió quatre-cents cinquanta-set mil quatre-cents quaranta nou EUR amb 

vint-i-cinc cèntims d’EUR, representat per 2.425 accions ordinàries i nominatives de sis-cents un 

EUR amb un cèntim d’EUR (601,01) numerades correlativament dels núms. 1 a 2.425, ambdues 

incloses, que estan alliberades completament. 

Les accions són intransferibles a persona distinta de l’únic titular, l’Ajuntament de Barcelona. 

Article 6 

Els títols representatius de les accions es retallaran de llibres talonaris amb numeració 

correlativa i aniran signats pel President del Consell d’Administració i un altre administrador 

designat amb aquesta finalitat pel mateix Consell. 

CAPÍTOL III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT 

Article 7 

Els òrgans de la societat són els següents: 

1. La Junta General, que es regularà de conformitat amb el que disposen aquests Estatuts i les 

normes legals que li són d’aplicació. 

2. El Consell d’Administració, que és el màxim responsable de la direcció i administració de 

l’entitat. 

3. El Director/a al que li correspondrà la responsabilitat executiva de la gestió de l’entitat. 

Secció Primera. La Junta General. 

Article 8 

El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona exercirà les funcions de la Junta General de la 

Societat, en la forma i amb les atribucions i facultats que les lleis determinin. 

Article 9 

Les reunions de la Junta General poden ésser ordinàries o extraordinàries. 

La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i l’adopció d’acords de les Juntes 

Generals, ordinàries i extraordinàries, s’acomodaran a les disposicions administratives per les 

quals es regeix la Corporació o l’organisme que la representi. 

Seran President i Secretari de les Juntes Generals, l’Alcalde de Barcelona i el Secretari General 

de la Corporació. 

A les Juntes Generals hi podran assistir, amb veu però sense vot, els membres del Consell 

d’Administració, el Director/a i les altres persones a les quals la Llei atorgui aquest dret. 



 

Article 10 

La Junta General es reunirà obligatòriament i amb caràcter d’ordinària un cop l’any, dins el 

primer semestre, en el dia i hora que determini l’Alcalde a proposta del Consell d’Administració, 

per censurar la gestió social, aprovar els comptes anuals i l’informe de gestió de l’exercici 

anterior, si s’escau, i resoldre sobre l’aplicació de resultats. 

Article 11 

La Junta General extraordinària es reunirà a convocatòria de l’Alcalde, per la seva iniciativa o a 

petició de membres de la Corporació que, segons la seva legislació orgànica, poden sol·licitar 

reunions extraordinàries i també a instància del Consell d’Administració d’aquesta societat. 

Article 12 

La Junta General, ordinària o extraordinària, a més de les facultats previstes per l’article 10, 

tindrà les següents: 

a) Nomenar, renovar o ratificar el Consell d’Administració. 

b) Fixar la remuneració dels consellers. 

c) Modificar els estatuts. 

d) Augmentar o disminuir el capital social. 

e) Emetre obligacions. 

f) Les altres que la Llei de Societats Anònimes atribueix a la Junta General. 

Article 13 

S’estendrà acta de cada reunió de la Junta General, que serà aprovada i constarà en els termes 

i manera en què hagin de ser-ho les de la Corporació o organisme actuant i s’escriuran en un 

llibre especial d’actes de la Junta General de la societat, amb la signatura del President i del 

Secretari. 

Els acords, un cop adoptats i aprovada l’acta, seran executius llevat d’una disposició legal 

contrària. 

Secció Segona. El Consell d’Administració 

Article 14 

L’òrgan de gestió i representació permanent serà el Consell d’Administració format per un 

nombre mínim de 5 membres i un màxim de 7 membres. 

Els consellers seran designats per la Junta General entre persones que reuneixin les condicions 

exigides per les disposicions administratives vigents a l’Ajuntament de Barcelona per les 

disposicions administratives vigents a l’Ajuntament de Barcelona per a les societats privades 

municipals i d’acord amb la normativa a la que s’ha fet esment a l’article 1, paràgraf segon, 

d’aquests estatuts. 

Quant a la representació dels treballadors en el Consell, s’estarà a allò que, en cada moment, 

disposin les lleis vigents sobre la mateixa. 



 

El càrrec de membre del Consell d’Administració es retribueix mitjançant la percepció de dietes 

per cadascuna de les sessions del Consell d’Administració a les que s’assisteixi sense que, en cap 

cas, el total anual pugui ultrapassar 2,5 vegades el salari mínim interprofessional anual fixat a la 

legislació vigent. 

Article 15 

La durada del mandat dels membres del Consell d’Administració serà l’establerta a l’article 10 

del Reglament d'organització i funcionament dels serveis públics de televisió i ràdio locals de 

Barcelona. 

Article 16 

Si durant el termini per al quals van ésser nomenats els membres del Consell d’Administració es 

produïssin vacants, el Consell podrà designar les persones que hagin d’ocupar-les i tinguin les 

condicions preceptuades, sotmetent aquests nomenaments a la Junta General d’acord amb el 

que disposa el Reglament d'organització i funcionament dels serveis públics de televisió i ràdio 

locals de Barcelona aprovat en desenvolupament de la Llei 22/2005, de 29 de desembre de 

Comunicació Audiovisual de Catalunya. 

Article 17 

La presidència serà assumida pels membres del Consell d’Administració de manera rotatòria. En 

la primera sessió de cada mandat la Secretaria realitzarà un sorteig als efectes de determinar 

l’ordre en què han d’assumir la presidència durant el mandat. La durada de la presidència serà 

igual per a cadascun dels membres del Consell d’Administració. 

En cas de malaltia o absència, el president/a serà substituït en les seves funcions pel membre 

del Consell d’Administració que per torn li correspongui succeir-li en la presidència. 

Article 18 

El President representa la societat en tots els camps de la seva activitat, tant en judici com a fora 

d’ell, i per tant pot comparèixer, sense necessitat de previ i especial apoderament, davant tota 

classe de jurisdiccions, siguin ordinàries o especials i davant l’Estat, les Comunitats Autònomes, 

les entitats locals, els òrgans estatals autònoms, els ens públics i tota classe de persones 

públiques o privades, siguin físiques o jurídiques, inclòs el Banco de España, bancs de titularitat 

pública, privada, institucions benèfiques de canvi i estalvi sotmeses a legislació especial i 

qualssevol altres legalment reconegudes. Tanmateix el President del Consell podrà nomenar la 

persona que consideri adient per apoderar-lo en les seves facultats. 

Article 19 

El Consell d’Administració es reuneix en sessió ordinària una vegada al mes i també en sessió 

extraordinària a criteri del President o Presidenta o quan ho demani 1/3 dels seus membres. El 

President convocarà reunió del Consell dins el termini de deu dies hàbils a comptar des de la 

rebuda de l’esmentat prec. 



 

El Consell d’Administració es considerarà vàlidament constituït quan hi siguin presents o 

representats la meitat més un dels seus membres. 

Els acords del Consell d’Administració s’adopten per majoria simple dels membres presents o 

representats, llevat que de la normativa esmentada a l’article 1 d’aquests estatuts s’exigeixi un 

quòrum reforçat de votació. El President tindrà vot de qualitat en cas d’empat. 

En els supòsits que s’exigeix un quòrum reforçat de 2/3 es computarà en funció del nombre legal 

de membres del Consell d’Administració. 

Als efectes del còmput d’aquesta majoria qualificada de 2/3 es tindran presents les fraccions 

decimals fent la correcció per excés. 

La representació d’un membre del Consell d’Administració es podrà atorgar únicament en favor 

d’un altre membre del Consell d’Administració. Cada membre del Consell d’Administració 

només podrà exercir una única delegació de vot. 

Article 20 

Dels acords del Consell d’Administració s’aixecaran les corresponents actes, que després 

d’aprovades, signades pel President i el Secretari, seran transcrites en el llibre corresponent. 

Quan no assisteixi, per qualsevol causa, el Secretari, assumirà la seva funció la persona que 

decideixi el propi Consell d’Administració. 

Article 21 

Correspon al Consell d’Administració de l’entitat totes les funcions que li són pròpies com a 

Consell d’Administració d’una societat anònima d’acord amb la normativa mercantil aplicable i 

els estatuts socials, així com totes aquelles que li siguin atribuïdes per l’ordenament legal i pel 

que disposa la Llei 22/2005, de 29 de desembre de Comunicació Audiovisual de Catalunya i el 

Reglament d'organització i funcionament dels serveis públics de televisió i ràdio locals de 

Barcelona aprovat en desenvolupament de l’esmentada Llei 22/2005. 

Els membres del Consell d’Administració han de complir amb els deures de diligent 

administració, fidelitat, lleialtat i de secret. El deure de guardar secret o reserva es manté també 

després que el conseller/a hagi cessat en el càrrec. 

Secció Tercera. Del Director o Gerent 

Article 22 

El Director/a de l’entitat gestionarà l’organització executiva de l’entitat i desenvolupa les seves 

funcions executives amb respecte a les decisions adoptades pel Consell d’Administració. En 

particular, correspon al Director/ a executar el contracte-programa una vegada el mateix hagi 

estat aprovat per la Junta General, adoptant les mesures necessàries per a l’íntegre 

acompliment del mateix. 

Addicionalment li correspondran totes aquelles altres competències que li siguin atribuïdes per 

l’ordenament legal i pel que disposa la Llei 22/2005, de 29 de desembre de Comunicació 



 

Audiovisual de Catalunya i el Reglament d'organització i funcionament dels serveis públics de 

televisió i ràdio locals de Barcelona aprovat en desenvolupament de l’esmentada Llei 22/2005. 

El Consell d’Administració atorgarà en favor del Director/a l’apoderament necessari per 

l’exercici de les facultats directives, gerencials i de representació de la societat en l’abast 

necessari per tal que porti a terme les funcions que li corresponen d’acord amb l’anterior. 

El Director/a de l’entitat gestora és nomenat o separat pel Consell d’Administració d’acord amb 

la normativa a la que s’ha fet esment a l’article 1, paràgraf segon d’aquests Estatuts. 

Article 23 

El Director o Gerent podrà assistir per tal d’ésser informat, amb veu i sense vot, a les reunions 

del Consell d’Administració i de comissions o comitès delegats, llevat el cas que el Consell 

disposés fer-ho d’una altra manera pels motius que estimés convenients, segons el seu criteri, 

sense que en cap cas hagi de donar cap explicació sobre això. 

CAPÍTOL IV. EXERCICI SOCIAL, BALANÇ I DISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS 

Article 24 

L’exercici social comprendrà des del dia u de gener fins el trenta-u de desembre de cada any. 

Article 25 

En el termini dels tres mesos següents al tancament de l’exercici social, el Consell 

d’Administració formularà els comptes anuals, l’informe de gestió i la proposta d’aplicació de 

resultats de l’exercici, documents que seran elevats a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona 

per al seu examen i subsegüent convocatòria de la Junta General Ordinària. 

Article 26 

Els beneficis socials, en el seu cas, seran distribuïts en la forma que acordi la Junta General 

ordinària, de conformitat amb les disposicions legals vigents. 

CAPÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ 

Article 27 

La societat es dissoldrà quan concorrin les causes expressades en l’article 260 de la vigent Llei 

de Societats Anònimes i en l’article 103 del R.D.L 781/1986, de 18 d’abril. Dissolta la societat 

s’obrirà el període de liquidació, nomenant la Junta General un nombre senar de liquidadors 

que, atenent-se als acords de la Junta General d’accionistes, que conservarà únicament a efectes 

liquidatoris la seva sobirania durant l’esmentat període, assumiran les funcions que els 

assenyala l’article 272 de la Llei de Societats Anònimes. 

 
Disposició Transitòria a la modificació aprovada definitivament pel Plenari del Consell 
Municipal en la seva sessió celebrada el 23 de desembre de 2016 
 



 

El mandat dels membres que s’incorporin al Consell d’Administració de l’entitat gestora en virtut 
de l’ampliació del seu nombre a què fa referència la present modificació, finalitzarà en la mateixa 
data que la resta dels membres actuals de l’òrgan societari, sense perjudici del regulat a l’article 
10.1. del Reglament d’organització i funcionament dels serveis públics de televisió i ràdio locals 
de Barcelona. 
 
Durant el mateix període es mantindrà sense variacions l’ordre i terminis de l’exercici de la 
presidència del Consell acordat en la seva sessió constitutiva del 31 de juliol de 2014. 
 


