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ROGER JIMÉNEZ MONCLÚS, president de la Fundació Consell de la Informació 
de Catalunya,  
 
CERTIFICA: Que en relació a l’expedient núm. 9/2018 els membres del Consell 
de la Informació de Catalunya en reunió plenària de data 18 de setembre de 
2018 (CIC) van adoptar per unanimitat el següent acord, segons la documentació 
de l’expedient: 
 
“Expedient 9/2018 
 
 
ASSUMPTE:  
El Sr. J.C.P. presenta queixa contra la revista Gol Esports.  
En el seu escrit de 25 de març de 2018, el Sr. C. assegura que té un digital 
d’esports de la comarca del Vallès Oriental, www.lajornadadelvalles.cat , i que la 
revista Gol Esports (impresa), en el número de març de 2018 pàgina 6, va 
plagiar-li el títol i les primeres línies d’un article sobre la Jornada de la Mitja de 
Granollers.  
Demana rectificació i vol saber si pot denunciar el mitjà per plagi.  
El 3 de maig, el Sr. C. envia un altre correu on fa constar que Gol Esports ha 
publicat un Aclariment en el número de maig de 2018. Hi diu textualment: La 
informació del reportatge de la Mitja Jornada de Granollers publicat al número de 
març de Gol Esports va ser extreta de La Jornada del Vallès.  
El demandant considera que “no és una rectificació en cap cas, ja que parlen 
que ‘la informació va ser extreta’, no que van copiar de forma absolutament igual 
i literal. Pensa que és ‘un plagi absolut’.  
 
AL·LEGACIONS:  
Per correu electrònic del 4 de maig de 2018, Gol Esports presentà escrit 
d’al·legacions al Consell de la Informació.  
Manifesta que reconeix la “irregularitat”, que consisteix a “publicar el mateix 
titular i entradeta del reportatge sobre la Mitja de Granollers 2018, fet pel qual 
vàrem demanar-li disculpes”. Asseguren que el Sr. C. les va acceptar i es va 
donar ell tema per tancat, però a la setmana següent el Sr. J.C. va enviar-los un 
altre correu demanant rectificació.  
Gol Esports considera que amb l’aclariment ha rectificat i així ho fa constar al 
Consell de la Informació.  
 
CONSIDERACIONS PRÈVIES:  
Tot i que no ho fa constar el demandant, s’entén que l’escrit de queixa acusa Gol 
Esports d’haver vulnerat els principis 1 i 5 del Codi Deontològic.  
En el Codi Deontològic hi ha l’Annex C, dedicat especialment al plagi.  
 
DICTAMEN:  
Comprovats els fets, el Consell de la Informació considera que efectivament Gol 
Esports va vulnerar el Codi Deontològic en els punts 1 i 5.  
Ara bé, havent fet l’aclariment en el número de maig de 2018 sobre la informació 
plagiada amb el text i dient que la informació es va extreure de 
www.lajornadadelvalles.cat, farem notar:  
1. Que per part del demandat hi ha voluntat de rectificació. 
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2. Que donat el volum de text plagiat (títol i entradeta), considerem que 
la rectificació és suficient.  
3. Que no disposem d’informació per quantificar el perjudici econòmic 
que va suposar el plagi. 
En qualsevol cas, el Sr. C. té tot el dret d’acudir a altres instàncies. En el cas del 
Codi Penal espanyol, l’article 270 explicita el plagi com a delicte contra la 
propietat intel·lectual, amb penes que van de 6 mesos a 4 anys de presó.  
Per tant, aquest informe no li bloqueja altres actuacions legals que desitgi 
emprendre.  
 
Per tot l’anterior, el Ple del Consell de la Informació de Catalunya adopta el 
següent 
 
ACORD: 
 
El Consell de la Informació considera que Gol Esports va vulnerar els punts 1 i 5 
del Codi Deontològic, però va rectificar posteriorment. Per tant, desestima la 
posterior queixa del demandant.  
 
I per que així consti s’estén la present certificació a Barcelona en data 18 de 
setembre de 2018. Certifico.  
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