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ACTA  NÚM. 3 
 

SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA  DEL DIA 11 DE MARÇ DE 2010  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, l’11 de març de 2010, a les set del vespre, es reuneix al 
Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament, sota  la presidència de  
l’alcalde,  Sr. LLUÍS SACREST VILLEGAS, amb l’objecte de celebrar sessió extraordinària, 
pública i de primera convocatòria que correspon al dia d’avui. 
  
Hi assisteixen els regidors, Srs. Joan Albesa Poncet, Antoni Bach Plaza, Fina Soler B uch, 
Marta Fontaniol Passolas, Joaquim Monturiol  Sanés, Anna Torrent Rafart, Veva Ruiz 
Teixidor, Albert Rubirola Sirvent, Josep Maria Coro minas Barnadas, Josep Berga 
Vayreda, Joan Pladeveya Puigdemont, Anna Linares Br avo, Llum Adell Barreda, Josep 
Maria Fabregó Serra, Jordi Coma Pujol, Pere Gómez I nglada, Llorenç Planagumà 
Guàrdia, Moisés Font Casademont, Joaquim de Trinche ria Polo .  
El Sr. Alcalde excusa l’assistència del regidor Sr. Josep Gelis Guix . 
 
Hi assisteix l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí . 
 
Actua com secretaria, la Secretària de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents .   
 
Intervé el Sr. Alcalde. Aprofitem que estem aquí reunits perquè consti en acta el condol de la 
Corporació perquè com vostès saben va morir, i justament aquest migdia hi ha hagut 
l’enterrament del pare del regidor Josep Gelis. Per tant d’una banda excusar el regidor i de 
l’altra que consti el condol del regidor i el sentiment per la pèrdua d’una persona tan propera 
d’un regidor de la nostra Corporació. 
 

 NÚM. 1.- ACTA ANTERIOR  
 
A l’hora assenyalada –les set i cinc minuts del vespre–, l’Alcalde declara obert l’acte i s’aprova 
per unanimitat l’acta de la sessió anterior.   
 

 NÚM. 2.-  MODIFICACIO PRESSUPOST 2010.    
          

Vist que en data 05/03/2010 es va celebrar una Junta General de l’empresa “Ràdio Olot SA” 
que va aprovar una aportació de capital de 230.000 euros. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot és soci d’aquesta empresa en un 20% del seu capital social i que 
l’acord de concurrència a aquesta ampliació de capital preveu la possibilitat de subscriure un 
5% més de les accions, en cas de que no hi concorrin els socis privats, la qual cosa 
suposaria una necessitat de finançament de 57.500 euros. 
 
Vist que l’Ajuntament Ple, en sessió de 17/12/2009, va aprovar una modificació de crèdits on 
proposava una aportació inicial de 25.000 euros per a la mateixa ampliació de capital. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i aplicacions de 
fons: 
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APLICACIONS DE FONS:  
  
Generació de crèdit:  
  
Ampliació Ràdio Olot SA 32.500,00 
  
TOTAL APLICACIONS DE FONS 32.500,00 

 
 
 

ORÍGENS DE FONS:  
  
Generació de crèdit:  
  
Interessos financers (ex. Anteriors) 32.500,00 
  
TOTAL ORIGENS DE FONS 32.500,00 

 
 

2n.) Exposar al públic la modificació proposada pel termini que fixa la normativa vigent, cas 
que en aquest termini no hi hagi cap tipus de reclamació i/o suggeriment s’entendrà 
definitivament aprovada. 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde. Si els sembla bé, almenys a nivell de debat, fer els punts 
número 2 i 3, que fan referència a Ràdio Olot, poder-ne almenys parlar conjuntament si els 
sembla; després podem votar-ho conjuntament o podem votar-ho per separat, però tots dos 
punts van intímament lligats.  
 
Aquest primer punt és una modificació de crèdit del pressupost de la Corporació, que significa 
una modificació de l’acord que ja vàrem prendre en el Ple del mes de desembre, en el qual 
vàrem fer una modificació de crèdit, de 25.000 euros com a provisió per a una probable 
ampliació de capital de Ràdio Olot SA. Ara que ja s’ha fet l’auditoria total de l’empresa i 
després d’haver celebrat el corresponent Consell d’Administració i Junta General 
d’Accionistes, que va tenir lloc la setmana passada; vist el resultat de l’auditoria s’ha 
considerat convenient i necessari no fer l’ampliació de 150.000 euros que en principi estava 
prevista, sinó de 230.000 euros, cosa que significa augmentar la nostra aportació en aquesta 
ampliació de capital. Això es va aprovar en l’Assemblea General de Socis que es va fer la 
setmana passada, divendres passat, i per tant es va posar a consideració de tots els socis la 
voluntat de fer aquesta ampliació. Aquesta ampliació, ja amb una seguretat total perquè hi ha 
una auditoria feta, serveix per eixugar les pèrdues que s’han acumulat a Ràdio Olot. Un cop 
feta aquesta ampliació, caldrà fer una nova reducció; és a dir el capital l’hem reduït a zero en 
la Junta General; es proposa aquesta ampliació de 230.000 euros i un cop feta aquesta 
ampliació i destinats aquests recursos per eixugar pèrdues... 
 
En aquest moment el Sr. Trincheria s’incorpora a la sessió. 
 
Continua el Sr. Alcalde. Doncs un cop destinats part d’aquests recursos a eixugar les 
pèrdues, quedaria en una situació d’il·legalitat en quant a què els valors actius no 
correspondrien al capital; es farà una reducció de capital, quedant a l’ordre dels 60.000 o 
70.000 euros, d’una empresa sanejada amb ganes de tirar endavant. 
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En el cas de Ràdio Olot, en l’assemblea passada es va ja donar un nou contingut al Consell 
d’Administració, es va nomenar un nou president que és el Sr. Josep Ma. Francino, una 
persona molt vinculada al món de la ràdio i també vinculada en el seu moment històric amb 
Ràdio Olot SA i per altra banda hi ha hagut un relleu en els càrrecs d’administració i gerència, 
de manera que en aquest moment hi ha un equip de persones que ens garanteixen que hi 
haurà un seguiment estricte i puntual de la marxa de l’entitat. Tots sabem i no cal ignorar-ho, 
que estem en uns moments comercialment difícils i que haurem de veure en aquests mesos –
ens hem fixat fins a finals d’any– la marxa de l’empresa, és a dir els ingressos que aquesta 
situació de crisi ens pot permetre per mantenir l’equilibri pressupostari. Pensem que això és 
possible, cal dir que el personal de l’empresa està molt disposat a treballar-hi fort i dedicar-hi 
tots els esforços possibles, i per tant hi ha el convenciment que això tirarà endavant. Per tant, 
en aquests dos punts el que es proposa és, per un costat, modificar l’acord de modificació de 
crèdit de 25.000 euros a 32.500 euros, que en total són 57.500 euros. Aquí la quantitat és 
una mica més de la que correspondria al 20% del capital que té l’Ajuntament, amb la previsió 
que com vostès saben hi ha un 4% o 5% de les accions de Ràdio Olot SA repartides en 
moltes persones, que tenen potser 1, 2 o 3 accions i pensem que hi pot haver persones 
d’aquestes que no vulguin anar a l’ampliació de capital i per això s’autoritzaria a l’Ajuntament i 
el Consell Comarcal que fins a un màxim d’un 5% poguessin agafar aquesta ampliació 
d’alguns petits socis que no hi poguessin anar. En tot cas la nostra voluntat és anar-hi amb el 
nostre 20% però no deixar pendent un 2% o un 3% que pogués quedar d’alguns socis petits, 
o fins i tot que alguns dels socis en aquest moment ja no hi són; són persones que han mort o 
alguna empresa que ha deixat d’existir.  
 
Per tant això és el que es sotmet a votació en aquests dos punts, per una banda l’ampliació 
d’aquesta modificació de crèdit, ara a més de 25.000 amb 32.500 euros, i per altra banda, 
d’anar a l’ampliació de capital, que la Junta General d’Accionistes de Ràdio Olot va proposar 
en l’assemblea de divendres passat. Per tant són aquests dos temes, que podem discutir i 
votar tots dos junts o per separat, segons com els sembli. En el fons són els dos temes dels 
quals ja vàrem parlar en el mes de desembre, però tornem a obrir un torn de paraula perquè 
cada grup pugui manifestar la seva opinió al respecte. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. A mi el que m’agradaria és que si hi ha una modificació de 
pressupost, jo tinc una visió diferent del tema de Ràdio Olot i el tema d’Olot Televisió, per tant 
són coses que jo voldria separar. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Estem parlant dels punts números 2 i 3 que afecten exclusivament a 
Ràdio Olot, per un costat la modificació de crèdit i per l’altre concòrrer a l’ampliació. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. D’acord, d’acord. Amb Ràdio Olot passen moltes coses, per exemple 
que Ràdio Olot és un servei públic de primer ordre per Olot. O sigui, ara mateix hi ha hagut 
una nevada, que per cert vull aprofitar el benentés per felicitar com s’ha dut la nevada a Olot; 
això que quedi aquí. Però vull dir que Ràdio Olot és una emissora que si hi ha una 
emergència o qualsevol cosa, la gent d’Olot compta que amb Ràdio Olot se n’assabentarà. 
Ràdio Olot té un valor sentimental perquè fa més de 60 anys que opera a Olot, amb èpoques 
més o menys bones, però donaríem un disgust als olotins si no posessim Ràdio Olot al dia. 
Llavors aquí no hi ha hagut una gaire bona gestió, però les vies que s’estan prenent ara em 
semblen bé. Tenim un percentatge entre nosaltres i el Consell Comarcal d’un 33%, que és 
raonable; circumstàncies que ens ajudaran és el fet que hi hagi el grup Prisa que també té un 
33%, que almenys és una empresa seria, amb la qual cosa amb un 66% de socis que s’hi pot 
comptar, ja val la pena de voler tirar endavant. D’aquest 33% que queda, que està en mans 
de particulars, hi ha de tot. Però sobretot, jo el que crec que s’ha fet bé aquí amb aquesta 
direcció de Ràdio Olot és que s’ha fet una direcció nova; el Sr. Francino el conec perquè vaig 
viure de ple l’etapa que Ràdio Olot era al Carme, i sé que és una persona competent i 
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trempada. Sé que hi ha un gestor administratiu rigorós al capdavant que jo no conec, el Sr. 
Viñas, però n’he sentit que té totes les garanties. Amb la qual cosa, s’hi ha de posar el que 
calgui, Olot s’ho mereix i Ràdio Olot també. Per tant, aquí tindran tot el meu suport i em 
sembla que haurem passat un mal moment però haurem fet una bona acció.  
 
Intervé el Sr. Font. Una mica en la línia del Sr. Trincheria, crec que hem de fer els possibles 
perquè Ràdio Olot es mantingui. Estan passant tota una època de crisi que evidentment 
també afecta al món de la ràdio i l’audiovisual i també és un símbol identificatiu, ens la sentim 
molt nostra i per tant considerem addient que s’hi vagi a l’ampliació, tal com s’ha de fer. Per 
tant hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Coma. Malgrat que compartim la importància de Ràdio Olot i aquest valor 
sentimental que tots els olotins li hem donat i que efectivament té Ràdio Olot, ja ho vàrem dir 
en la primera aprovació de capital que es va sotmetre a aprovació d’aquest Ple quan es va 
discutir aquest tema; realment el valor afegit de Ràdio Olot  és aquest valor sentimental d’una 
ràdio que és nostra i que ha format excel·lents professionals, el nom dels quals ens vindrien a 
tots al cap, i en la qual hi estan treballant excel·lents professionals. Hem dit sempre que 
Ràdio Olot ha funcionat gràcies a la dedicació moltes vegades abnegada de la gent i els 
col·laboradors que hi ha treballat; sempre ha funcionat per això i Ràdio Olot ha començat a 
funcionar malament a partir de l’entrada d’un gran grup mediàtic. Igual com Olot Televisió, 
hem de reconèixer i ho direm però amb bastant menys contundència quan parlem de la 
televisió, s’ha perdut el control. I jo crec que com a socis no majoritaris, però com a socis i 
partíceps de les dues entitats, havíem d’haver exercit un control bastant més exhaustiu sobre 
els comptes de les dues entitats; estem parlant de Ràdio Olot, doncs també d’Olot Televisió.  
 
En aquest sentit les coses s’han fet més seriosament a Ràdio Olot, és cert, i s’han pres 
mesures que són conegudes i és difícil després de l’auditoria que a Ràdio Olot puguin 
aparèixer uns deutes que ens obliguin a una nova ampliació de capital o que ens obliguin a 
una aportació dinerària superior a la que s’està aprovant avui. No obstant, la nostra opinió, és 
que malgrat que ha de perviure Ràdio Olot ens abstindrem perquè és el criteri que vàrem fer 
servir en l’últim Ple, quan vàrem parlar tant de Ràdio Olot com d’Olot Televisió. Per què? 
Doncs perquè hem demostrat una total i absoluta deixadesa amb aquesta entitat. I ho hem 
demostrat perquè no ha estat fins ara, al 2010 o finals del 2009, que nosaltres que formem 
part del Consell d’Administració, quan tenim un bloc de participacions o accions en el cas de 
Ràdio Olot important, ens assabentem de la seva situació econòmica. No es tracta en un 
moment determinat de saber com està la societat, sinó que des d’un moment s’exerceixi un 
control sobre aquesta societat. Creguin que ens sap greu dir això, però nosaltres ens hem de 
fer molt corresponsables, nosaltres, aquesta Corporació i els partits polítics ens hem de fer 
bastant corresponsables d’aquesta falta d’informació i aquesta falta de control. 
 
I he dit que nosaltres ens abstindrem, no ens sembla bé que en aquests moments que hi ha 
grans restriccions pressupostàries a tot arreu, es varen presentar uns pressupostos 
teòricament restrictius, s’ha d’intentar treure diners i evitar despeses de tot arreu; doncs ara 
hàgim de fer aquestes aportacions complementàries, inesperades per la nostra deixadesa. 
Serem més durs i més contundents en el cas d’Olot Televisió, que ja en parlarem. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Bé, els nostres arguments serien pràcticament repetir el que s’ha 
estat dient fins ara. Entenem i estem absolutament convençuts que Ràdio Olot té una funció 
social molt important, com després també direm amb Olot Televisió; entenem que 
l’Ajuntament com molt bé diu la proposta ens hem de fer corresponsables d’aquest problema 
que hi ha i per tant nosaltres votarem a favor d’aquesta ampliació de capital. 
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Intervé el Sr. Planagumà. També per no repetir-me, perquè coincidim bastant en el tema 
sentimental, en el tema que segurament ha faltat una manca de control i només dir que de fet 
Ràdio Olot és el que menys ens preocupa, és molt més preocupant el que després estarem 
parlant d’Olot Televisió, sobretot també perquè els costos són molt menors a l’hora de fer 
ràdio, i es pot buscar sempre un equilibri entre professionalitat, col·laboracions... penso que la 
ràdio amb un major control no hi haurà problema per poder tirar endavant i realment sí que fa 
un gran servei a la ciutat, en aquest cas penso que molt millor fins i tot que la televisió, 
sobretot posant l’exemple de les nevades, que la gent el que fa és posar la ràdio perquè 
contínuament estan dient quins carrers poden estar oberts, i fa una funció molt millor 
d’informació a la ciutadania. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Voldria dir una cosa: amb aquest efecte acordió, si algú deixa 
aquestes accions, perquè hi ha persones que s’han mort o altres que potser no els interessa 
tant, home no estaria de més que donessin l’oportunitat als treballadors de Ràdio Olot actuals 
per si poden agafar alguna d’aquestes accions. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Una de les propostes que hi havia, però en aquest moment no ha estat 
possible des d’un punt de vista jurídic, era precisament que les accions que no es cobrissin 
dels accionistes petits, no se les quedés ningú, sinó que quedessin en autocartera, és a dir, 
que la mateixa empresa se les queda. Però en aquest cas, al tractar-se d’una ampliació de 
capital no es pot fer això, però en tot cas la voluntat va una mica amb aquesta línia. 
 
Us sembla bé que es votin les dues propostes alhora, o hi ha algun grup que ho vol per 
separat? Seria per un costat l’ampliació de crèdit i per l’altre anar a l’ampliació de capital. Per 
tant votem conjuntament els punts número 2 i 3. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (PSC, CiU, ApG, PxC, PP) i 2 
abstencions (ERC) 

 
 NUM. 3.-   PROPOSANT  CONCÓRRER A L’AMPLIACIÓ DE C APITAL DE RADIO 

OLOT, SA  
 
 
Antecedents 
 
L’Ajuntament és titular de 16.000 accions de Ràdio Olot, SA (20 % sobre el total del capital) 
amb un valor nominal de 24.000€.     
 
L’any 2009 s’ha encarregat una auditoria (tancada a 30 de novembre de 2009) per tal que 
posés de manifest la situació real de l’empresa i permetés conèixer l’abast de la situació 
patrimonial i financera. 
 
Finalment per a l’exercici passat, s’ha posat de manifest un compte de pèrdues i guanys  amb 
un resultat negatiu de 108.257.65 euros, que fa que els fons propis de la societat passin a ser 
de -169.043,18 euros. 
 
De l’auditoria se’n desprèn que a fi de reequilibrar l’economia i els comptes cal acordar una 
ampliació de capital que permeti sufragar els deutes pendents i alhora reajustar el capital 
social amb el patrimoni de la societat. D’aquesta manera, es proposa l’anomenada operació 
acordió consistent en una reducció de capital a zero per immediatament després subscriure 
una ampliació de capital que aporti els recursos necessaris per afrontar les pèrdues i tot 
seguit procedir a una nova operació de reducció de capital per tal d’ajustar la relació entre el 
seu capital social i el patrimoni als límits legals establerts per la llei, de tal manera que no 
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estigui incursa en una causa de dissolució. 
 
En data 9 de març de 2010 Ràdio Olot, SA ha comunicat a l’Ajuntament els acords adoptats 
per la seva Junta general extraordinària de data 5 de març de 2010 en la qual s’ha acordat 
procedir a l’operació esmentada en el punt anterior mitjançant una ampliació de capital de la 
companyia de 230.000 euros, amb la creació de 23.000 noves accions de 10 euros de valor 
nominal cadascuna.  

 
Els acords d'ampliació atorguen un dret d'adquisició preferent per subscriure i adjudicar-se un 
nombre d’accions  del capital ampliat proporcional al nombre d’accions del que n'és titular 
l’Ajuntament d’Olot, en la seva qualitat de soci.  
 
L’ajuntament d’Olot ostenta un dret d'adquisició preferent de 4.600 noves accions que tenen 
un valor total de 46.000 euros, a raó de 10 euros per acció. 
 
A l'ampliació de capital hi podran concórrer en primera opció tots els socis accionistes en un 
percentatge equivalent al de les accions que són titulars. En cas que no s’arribi a cobrir tota 
l’ampliació, l’òrgan d’administració o qui aquest delegui podrà oferir les accions no subscrites 
a qualsevol persona, sigui sòcia o no de la companyia. El desemborsament del capital 
subscrit s’haurà de dur a terme en efectiu metàl·lic dins dels 20 dies naturals següents a la 
data de subscripció. 

 
La possibilitat que quedin accions sense subscriure és molt elevada considerant les 
característiques d’una part de l’accionariatat: titulars d’accions amb una representació molt 
minsa inferiors a l’1% que poden no estar interessats en adquirir-ne de noves. 
 
Davant d’aquests fets i atenent el servei i l’interès públic que Ràdio Olot ha estat oferint al 
ciutadans d’Olot i comarca, i amb la convicció que amb un bon pla de viabilitat –ja redactat- i 
una acurada gestió i control de la despesa l’empresa pot sortir de la situació en què es troba, 
l’Ajuntament es planteja concórrer a la primera ampliació de capital en el mateix percentatge 
d’accions que actualment té subscrites  i en cas d’haver de recórrer a la segona fase 
d’adquisició preferent d’accions poder-ho fer fins a un límit raonable del 5% de les accions 
que no quedin subscrites. 
 
La memòria considera la responsabilitat de l’Ajuntament com a membre del Consell 
d’Administració de la societat,  en la gestió de Ràdio Olot SA; i per tant valora la necessitat 
d’actuar de manera conseqüent als acords adoptats per la Junta General de la Societat.  Per 
tant es proposa concorre a l’ampliació de capital com a una forma de sanejar els deutes de 
l’empresa i intentar evitar que entri en causa de dissolució, i així poder garantir la viabilitat 
econòmica d'un mitjà de comunicació que dóna un servei informatiu centrat en l'àmbit de la 
comarca i que resulta d'un interès general per a molts ciutadans d'Olot i comarca, i que per 
tant justifica una activitat que respon a un interès públic local evident. 
 
En data 9 de març de 2010 la secretària de l’Ajuntament ha emès un informe sobre el 
procediment i legislació aplicable en matèria d'adquisició de valors mobiliaris a títol onerós per 
part de l'administració local.  
 
És condició  necessària que l'expedient es sotmeti a informe previ del Departament 
d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya per tal que exerceixi la seva tutela 
financera sobre els ens locals. Aquest Departament ha de valorar especialment si l'adquisició 
s'ajusta a condicions de mercat. L'informe que no té caràcter vinculant, però si preceptiu, ha 
de ser emès en el termini de 30 dies hàbils.  
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En data 9 de març de 2010, l'interventor de fons de l’Ajuntament ha emès un informe sobre la 
proposta d'ampliació de capital.  L'informe adverteix de les  possibles repercussions 
econòmiques, financeres i jurídiques dels acords que es proposen adoptar. L’informe ha estat 
subscrit íntegrament per la secretària. 
 
En data 28 de gener de 2010 ja es va acordar una modificació de crèdit que  cobria 
parcialment l’aportació a efectuar per l’Ajuntament amb la qual cosa cal aprovar una altra la 
modificació de crèdit que ha de permetre disposar dels fons necessaris per subscriure 
íntegrament la part del capital social que li correspon subscriure al l’Ajuntament.    
 
 
Fonaments de dret  
 
Articles 151 a 162 i altres concordants del RDL 1564/1989 , de 22 de desembre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de Societat Anònimes.  

 
Articles 28, 29, i 30 del Decret 336/1988 de 18 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de 
patrimoni dels ens locals 
 
Article 206 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya 
 
Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels 
ens locals. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar la memòria sobre la finalitat de l'adquisició i subscripció de noves accions de 
Ràdio Olot, SA  i la justificació a que l'adquisició respon a un interès públic local.    
 
Segon.-  Aprovar exercir el dret d'adquisició preferent d’accions provinent d'una emissió 
d'ampliació de capital de Ràdio Olot, SA  en proporció al capital social del que n'és titular 
l’Ajuntament; que es correspon amb el compromís d'adquirir 4.600 accions (20%) valorades 
en 46.000 euros, a raó de 10 euros per acció. 
 
Tercer.- Aprovar exercir el dret d’adquisició d’aquelles accions que no hagin estat subscrites 
en primera opció pels socis accionistes, fins al límit de 5% de les accions totals de l’ampliació:  
1.150 accions amb un valor d’11.500 euros.   
 
El percentatge màxim d’accions que l’ajuntament podrà subscriure en tot el procés 
d’ampliació de capital és del 25%. 
 
Quart.-  Facultar a la Junta de Govern Local per tal que concreti el percentatge i el número 
d’accions a concórrer en el segon període de subscripció d’accions, fins al límit establert en el 
punt anterior i a  
 
Cinquè.- Facultar l’alcalde per tal que formalitzi  en documents públics i notarials els acords 
d'ampliació de capital aprovats 
 
Sisè.- Trametre a Departament d'Economia i Finances la documentació detallada a l'article 7 
de la Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril a fi de què emeti l'informe preceptiu.  
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Setè.-   Autoritzar la despesa a càrrec del Capítol VIII del pressupost de la corporació.    
 
Vuitè.-   Comunicar aquest acord a Ràdio Olot, SA  i al Consell Comarcal de la Garrotxa.   
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (PSC, CiU, ApG, PxC, PP) i 2 
abstencions (ERC) 

 
 NÚM.  4.- PROPOSANT  CONCÓRRER A L’AMPLIACIÓ DE CA PITAL D’ OLOT 

TELEVISIÓ S.L.  
 
Antecedents 
 
L’Ajuntament disposa de la titularitat de 1470 participacions (4.9 % sobre el total del capital) 
de l’empresa Olot Televisió SL. 
 
En data 15 de febrer de 2010 Olot Televisió SL  ha comunicat a l’Ajuntament els acords 
adoptats per la seva Junta general extraordinària de data 1 de febrer de 2010 en la qual es va 
acordar procedir a una ampliació de capital de la companyia de 449.998,75 euros, mitjançant 
la creació de 74.875 noves participacions socials de 6,01 euros cadascuna.  
 
Els acords d'ampliació varen atorgar un dret d'adquisició preferent per subscriure i adjudicar-
se un nombre de participacions de capital ampliat proporcional al nombre de participacions 
del que n'és titular l’Ajuntament d’Olot, en la seva qualitat de soci.  
 
Els acords d'ampliació adoptats per la Junta general de la societat, contemplen que la 
subscripció de les participacions ha de ser totalment desemborsada en efectiu metàl·lic i 
s'haurà de dur a terme en el termini de dos dies següents a la data en què la societat 
comuniqui als socis el resultat final del procés de subscripció.   Els acords també contemplen 
que si l'augment de capital no s'hagués subscrit i desemborsat íntegrament en els terminis 
fixats, quedarà sense efecte el mencionat augment de capital.   
 
A aquesta ampliació hi poden concórrer en primera opció tots els socis en un percentatge 
equivalent al de les participacions que són titulars. En cas que no s’arribi a cobrir tota 
l’ampliació, els socis tenen una segona oportunitat d’adquisició preferent de les participacions 
que no s’hagin adquirit i si, encara així no es cobreixen totes, aleshores s’obre la porta  per l’ 
adquisició de les no subscrites a terceres persones alienes a la societat. 
 
L’ajuntament ostenta un dret d'adquisició preferent de 3.669 noves participacions socials que 
tenen un valor de 22.050,69 euros, a raó de 6.01 euros cadascuna. 
 
En data 5 de març de 2010 l’alcalde president  ha emès una memòria explicativa sobre la 
finalitat de l'adquisició dels valors mobiliaris i l'interès en mantenir les participacions socials de 
l’empresa Olot Televisió SL . 
  
La memòria considera la responsabilitat de l’Ajuntament  com a membre del Consell 
d’Administració de la societat,  en la gestió d’Olot TV SL; i per tant valora la necessitat 
d’actuar de manera conseqüent per alliberar els deutes pendents de satisfer i no perjudicar 
per més temps els seus creditors, no culpables de la gestió duta a terme.  Per tant es proposa 
concórrer a l’ampliació de capital com a una forma de sanejar els deutes de l’empresa i 
intentar evitar que entri en causa de dissolució, i així poder garantir la viabilitat econòmica 
d'un mitjà de comunicació que dóna un servei informatiu centrat en l'àmbit de la comarca i 
que resulta d'un interès general per a molts ciutadans d'Olot i comarca, i que per tant justifica 
una activitat que respon a un interès públic local evident.  No obstant la presidència proposa 
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reservar-se les accions que el l’Ajuntament consideri efectuar amb posterioritat, en relació 
amb la gestió de l’empresa. 
 
En data 5 de març de 2010 la secretària de l’Ajuntament ha emès un informe sobre el 
procediment i legislació aplicable en matèria d'adquisició de valors mobiliaris a títol onerós per 
part de l'administració local.  
 
En data 4 de març de 2010, l'interventor de fons de l’Ajuntament ha emès un informe sobre la 
proposta d'ampliació de capital.  L'informe adverteix de les  possibles repercussions 
econòmiques, financeres i jurídiques dels acords que es proposen adoptar. L'esmentat 
informe ha estat subscrit íntegrament per la secretària.  
 
En data 28 de gener de 2010 s'ha adoptat l'acord de sotmetre al Ple la modificació de crèdit 
que ha de permetre disposar dels fons necessaris per subscriure íntegrament la part del 
capital social que li correspon subscriure a l’Ajuntament d’Olot.   
 
Fonaments de dret  
 
Article 75 de la Llei 2/1995 de societat de responsabilitat limitada 
 
Articles 28, 29, i 30 del Decret 336/1988 de 18 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de 
patrimoni dels ens locals 
 
Article 206 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya 
 
Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels 
ens locals. 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,   la Presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar la memòria sobre la finalitat de l'adquisició i subscripció de noves 
participacions de Olot Televisió SL  i la justificació a que l'adquisició respon a un interès públic 
local.    
 
Segon.-  Aprovar exercir el dret d'adquisició preferent de participacions provinent d'una 
emissió d'ampliació de capital de Olot Televisió SL  en proporció al capital social del que n'és 
titular l’Ajuntament; que es correspon amb el compromís d'adquirir 3.669 participacions 
socials valorades en 22.050,69 euros.  
 
Tercer.- Condicionar la formalització de l'adquisició del nou capital social a l'emissió de 
l'informe favorable per part del  Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya, i a la subscripció del 100% de l'ampliació de capital d'acord amb les condicions 
adoptades per la Junta general extraordinària de Olot Televisió SL de data 1 de febrer de 
2010.  
 
Quart.- Facultar al president per tal que formalitzi  en documents públics i notarials els acords 
d'ampliació de capital aprovats. 
 
Cinquè.- Trametre a Departament d'Economia i Finances la documentació detallada a l'article 
7 de la Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril a fi de què emeti l'informe preceptiu.  
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Sisè.-   Autoritzar la despesa a càrrec del Capítol VIII del pressupost de la corporació. 
 
Vuitè.-   Comunicar aquest acord a Olot TV SL,  i al Consell Comarcal de la Garrotxa.   

 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde, conjuntament amb la proposta núm. 5. En aquest punt el 
que es proposta és concórrer a l’ampliació de capital d’Olot Televisió. En el ple del mes de 
gener, es va aprovar una modificació de crèdit per valor de 90.000 euros, que significa 
l’aportació de l’Ajuntament de manera directa a l’ampliació de capital que la Junta General 
d’Accionistes d’Olot Televisió va aprovar el 5 de febrer. Una ampliació de capital de 450.000 
euros, dic números rodons, dels quals l’Ajuntament per un costat i el Consell per l’altre, tenim 
el 33,1% que significa conjuntament una aportació, també en números rodons, de 150.000 
euros. D’aquests 150.000 euros, 90.000 corresponen a aquesta Corporació, un 4,9% de 
manera directa i un 15,1% de manera indirecta mitjançant aquest conveni i aquest acord que 
tenim formulat amb el Consell Comarcal. 
 
Bé, en aquell moment, el que vàrem fer en el Ple del mes de gener va ser fer la modificació 
de crèdit per tenir els diners disponibles per quan arribés el moment de fer l’ampliació de 
capital. Ara la Junta General va aprovar tirar endavant aquesta ampliació de capital i em 
sembla que és el dimarts vinent, s’acabarà el termini perquè tots els socis que formen part de 
l’entitat Olot Televisió SL manifestin la seva voluntat de concórrer o no a aquesta ampliació. 
Ampliació que per acord de la mateixa Junta General, en cas que dimarts vinent no s’arribés 
a la totalitat de l’ampliació dels socis, quedaran 15 dies perquè els socis que han participat en 
l’ampliació puguin fer-se amb la part dels socis que no hi han vingut. I en el cas que cap dels 
socis actuals no assumís la totalitat, hi haurien 15 dies més perquè socis externs o persones 
o entitats externes poguessin participar. Per tant en aquest moment, fins dimarts vinent, els 
actuals socis han de manifestar la seva voluntat de participar o no. Cal dir que arribat al final 
perquè l’ampliació es dugui a terme, s’ha de cobrir la totalitat, el 100% de l’ampliació, és a dir, 
pot passar que hi hagi socis que hi vagin, d’altres que no i que no es cobreixi la totalitat; si no 
es cobreix la totalitat queda anul·lada l’ampliació.  
 
En aquest cas el que jo proposo és anar a l’ampliació de capital, sé que és una ampliació de 
capital dolorosa, que serveix significativament per eixugar els dèficits que s’han produït a 
l’empresa aquest darrer temps, i que així com a Ràdio Olot s’ha reduït el capital i s’ha fet una 
ampliació, en aquest cas simplement és una ampliació sobre el capital ja existent; aquesta va 
ser la voluntat dels socis majoritaris d’Olot Televisió. Nosaltres pensem que hem d’anar a 
l’ampliació perquè Olot Televisió malgrat que no té la història de Ràdio Olot, és una història 
molt més recent perquè en el moment que es va crear Ràdio Olot no sabíem encara el que 
eren les televisions, però també crec i pensem que és un element important de servei en un 
territori, en aquest cas no a Olot sinó també a la comarca, que dóna cohesió i sentit territorial i 
que per tant és globalment o que pot esdevenir instrument, tots els instruments poden ser 
útils o no, en tot cas nosaltres pensem que Olot Televisió ha estat útil i pot continuar essent 
útil a la ciutat i la comarca, en el nivell d’informació, no només de divulgació, en el nivell de 
coneixement de realitats territorials i és en aquest sentit que pensem que és bo que hi 
participem; en el sentit de donar l’oportunitat que passi aquest mal moment, aquest trist 
moment que està passant i que hi puguem participar. Nosaltres farem la participació del que 
ens toca fer, han de ser els altres socis que també “arrimen el hombro” i que entre tots plegats 
posem la nostra participació perquè l’empresa pugui tirar endavant. 
 
És en aquest sentit simplement, que com a continuació del que ja vàrem aprovar en el Ple del 
mes de gener, de dipositar els diners per tenir-los a punt per aquesta ampliació, el que diem 
és que aquests diners que teníem en el Ple d’avui decidim destinar-los al que els teníem 
reservats, que és aquesta ampliació de capital. Per tant dono peu a què tots els grups pugueu 
manifestar la vostra opinió. 
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Intervé el Sr. Trincheria. Jo aquí la meva postura és radicalment diferent. Jo ja des del principi 
mai vaig estar d’acord amb Olot Televisió, entre altres coses perquè se’ns demanaven uns 
diners amb una empresa privada que nosaltres no teníem ni majoria, ni veu ni vot. En aquells 
moments manava CiU i es va quedar sola donant un suport econòmic a una empresa privada 
que volia muntar la televisió. Ens hi vàrem oposar i la cosa es va quedar aquí. Quan es va 
canviar el govern de la ciutat i varen passar a manar vostès els socialistes, vaig dir doncs ja 
està, perquè tots els partits polítics havíem estat d’acord, em sembla que hi havia el Sr. 
Bramon per vostès i el Sr. Barnadas per ERC, no sé qui més hi havia, i vaig pensar doncs ja 
està això, haurà canviat... però a vostès també els va semblar que era interessant continuar 
perquè a la gent els agradava. I a més varen cometre un altre error que va ser, no solament 
donar diners sinó també posar-s’hi de socis. Jo és clar això ho entenc, potser els hi vaig 
donar suport, vaig dir que ja que donem diners que hi siguem a dintre, però és clar, ara a toro 
passat tots veiem les coses clares; però has de saber on et poses i amb qui et jugues els 
calés, com es diu d’una manera planera. I la veritat és que ja som a Sants, no? Què passa 
ara? Escolti, jo comprenc el que vostès volen fer i segurament com que tenen majoria faran, 
però jo no els ho puc aprovar. És clar, com que això és molt important, he demanat un 
informe al Sr. Interventor, que l’informe és de l’Interventor i la Secretària, i diu coses bastant 
grosses. El primer que diu és que hi ha hagut una empresa de consulting que fa un informe 
que “fa un seguit de consideracions de mala gestió i fins i tot de males pràctiques” pel que fa 
a la situació d’Olot Televisió. I els tècnics de la casa acaben dient que si es complissin unes 
set o vuit propostes que diuen aquí, es podria fer, però que si no, francament el seu consell 
és que no. És clar, hi ha coses importants, nosaltres ara donem aquí una quantitat important 
de diners, estem parlant de mig milió d’euros, però resulta que no hem pogut auditar perquè 
no ens deixen i resulta que això el dia que ho auditem... 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Perdó, mig milió d’euros no; com a aportació municipal 90.000 euros. 
 
Continua el Sr. Trincheria. No, l’ampliació de capital de tots plegats és de mig milió, nosaltres 
els que ens toquin. Però resulta que amb aquest mig milió això no s’ha pogut auditar, no han 
deixat que hi hagués una auditoria; per tant això el dia de demà es pot convertir en un milió 
d’euros. Però és que el més greu del que jo he llegit de l’informe, és que un d’ells diu ningú 
ens garanteix que quan donem aquests diners, que vagi a cobrir el que és més punyent. 
Perquè a millor el que passa és que resulta que aquests diners un cop siguin a dintre, com 
que no manem, se’ls reparteixin entre els dos o tres, això per a tu i això per a mi, i quedi el 
que quedi. Ja en parlarem. Hi ha coses molt importants i no tenim cap seguretat que pugui 
anar d’una manera o pugui anar de l’altra. I això ho diu en aquest informe. 
 
Diu que es va demanar que es redactés un Pla de viabilitat de la societat, tampoc ho han 
volgut fer. Escolti, francament... Jo faré servir una cosa que deia el Sr. Hortalà, quan era 
Catedràtic d’Economia i deia “Acontentint-se amb la primera pèrdua”, quan les coses veus 
que no van, dius, a veure, què devem, com està el tema? Paguem perquè tindrem 
responsabilitats i hem de pagar, i senyors, passi-ho bé, perquè això no hi ha qui ho aguanti 
amb aquesta gent.  
 
O sigui jo comprenc que vostès fan el que segurament han de fer, però jo no tinc més remei 
que votar en contra, per consciència pròpia i perquè sempre he estat en contra d’això. 
 
Intervé el Sr. Font. Bé, en aquest punt sí que discrepo del Sr. Trincheria. Jo crec que a Olot i 
la gent d’Olot també en el fons s’ha fet seva Olot Televisió, que en aquest cas segurament no 
ha tingut una gestió correcta o no l’adient; que hi ha d’haver més control; que hem de partir 
d’un Pla de viabilitat, però som del parer que no podem deixar penjada Olot Televisió. Que 
una mica és un element que cohesiona el territori i que és un nexe entre els olotins i el reflex 
d’això és que molta gent s’ho mira. Per tant, crec que hi hauríem d’anar, el que sí vigilant tots 
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els defectes, els problemes que hi ha hagut fins ara, sobretot recalcant la gestió, sobretot 
recalcant un pla de viabilitat i sobretot vigilant un millor control. Per tant nosaltres donarem 
suport a aquesta ampliació. 
 
Intervé el Sr. Coma. A veure, en aquest tema no hem estat seriosos. Parlàvem de Ràdio Olot i 
allà s’han fet les coses seriosament, sabem quines mesures s’han de prendre, sabem d’on 
partim i sabem cap on hem d’anar. Amb Olot Televisió dissortadament, passa exactament el 
contrari. De què estem parlant doncs? Estem parlant que hi ha hagut una molt pèssima gestió 
d’Olot Televisió. I pèssima gestió per acció de la gent que ha estat al capdavant d’aquesta 
societat; una pèssima gestió i els números així ho corroboren i així ho avalen; els números als 
que hem tingut accés, recordem que no estan auditats. Però a part d’aquesta pèssima gestió 
per acció de la gent que tenia la missió i l’obligació de tirar Olot Televisió endavant, hi ha 
hagut també una irresponsabilitat per omissió. Hi ha hagut una irresponsabilitat per omissió 
de les administracions públiques, perquè tant l’Ajuntament d’Olot a través del seu Alcalde com 
el Consell Comarcal a través del seu President estan representats al Consell d’Administració, 
amb un càrrec que no és gens menyspreable. 
 
Jo sé que no hi ha hagut mala fe, evidentment, no hi ha hagut mala fe i seria injustés que 
imputés mala fe a l’Alcalde d’Olot i al President del Consell Comarcal, però sí certa ingenuïtat. 
I el que no voldria és que cap societat com Olot Televisió, en la qual al principi ens semblava 
que la gent que la dirigia i que n’estava al capdavant podia portar a bon terme els objectius 
que s’havien plantejat, i que ens han mantingut en la més absoluta inòpia, perquè no hi ha 
cap més paraula per definir-ho, en la més absoluta inòpia; és ara que ens assabentem de la 
seva situació, no vull que s’aprofitin de la ingenuïtat d’aquest Ple i ara sí que ens demanin 
l’opinió per pagar.  
 
Tenim un Consell Assessor que parlàvem de la programació, que parlava de cap on havia 
d’anar Olot Televisió, que parlàvem de continguts. Aquest Consell Assessor fa temps que no 
s’ha convocat. I aquest Consell Assessor, malgrat que la seva funció era parlar de continguts i 
parlar de programació, també es parlava amb els grups polítics una mica de la seva situació 
econòmica, de la gent que es contractava i de com estaven les coses. No ens hi han volgut al 
Consell Assessor, no s’ha convocat més des de fa anys i panys. No ens hi han volgut. Ara ens 
volen perquè anem a una ampliació de capital? Jo crec que no hem de ser tan irresponsables 
per ara anar a l’ampliació de capital. No ens han volgut i ens han mantingut en la inòpia de tot 
el que estava passant a Olot Televisió i ara ens venen a demanar més diners, que són de 
moment aquests però que després de l’auditoria que es pugui realitzar si és que finalment es 
fa, no sabem quants diners s’hi hauran de posar de més i no sabem si nosaltres hi anirem... 
jo ho trobo absolutament kafkià i no crec que aquest Ple vulgui aprovar la gestió com les ha 
fet Olot Televisió i aprovar aquesta aportació de capital.  
 
Per altra banda, hem de deixar penjats a Olot Televisió? Home, els que hem quedat penjats 
hem estat nosaltres; els que hem quedat penjats ha estat aquest Ajuntament, que no teníem 
ni el més mínim coneixement fefaent d’exactament quina era la situació financera. Per què 
ens ho han ocultat i és així. No és que hagi passat en una circumstància sobrevinguda, en 
una circumstància excepcional que hagi fet que s’hagi creat un forat o que s’hagi creat una 
situació econòmica negativa per a l’empresa, és que ens ho han mantingut ocultat. I el que 
deia el Sr. Trincheria: amb companys així jo crec que no hi hem d’anar. I en aquest cas 
tampoc no s’ha fet un Pla de viabilitat. Es farà? Sí, que dirà aquest Pla de viabilitat? És viable 
Olot Televisió? Serà viable? Hi haurem d’anar, hi haurem de portar més diners? No ho sabem, 
no estan auditats els comptes. Els que hem d’aportar són aquests diner o n’haurem de portar 
molts més. Necessitem per anar a l’ampliació, un informe preceptiu del Departament 
d’Economia i Finances, sense aquest informe preceptiu no hi podem anar; què dirà aquest 
informe del Departament d’Economia i Finances? 
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No ens hauríem de plantejar seriosament altres accions, com és la liquidació de la societat? 
Què estem fent en una societat en la qual tenim els organismes públics un 33% i no hem 
exercit el més mínim control? Fins ara, quan han vingut les patacades. Jo crec que hem 
incorregut amb un grau d’irresponsabilitat equiparable només amb el grau d’irresponsabilitat 
de la gent que ha gestionat Olot Televisió. Al nostre parer, no hi hauríem d’anar a aquesta 
ampliació, no hi hauríem d’anar perquè si nosaltres fóssim uns socis de qualsevol altra 
societat, i amb les condicions que s’han posat sobre la taula de l’estat actual d’ Olot Televisió, 
els precedents i sense saber què farem en un futur, és d’una lògica “aplastant” que no hi 
hauríem d’anar. Estem parlant però d’una qüestió purament política, nosaltres no volem votar 
que no s’hi vagi, perquè políticament jo crec que el que hem de fer en aquest cas, és 
mantenir el criteri que vàrem seguir i abstenir-nos en aquest tema en funció del que pugui 
passar en el futur. Què ens dirà el Departament d’Economia i Finances? Anirà a l’ampliació de 
capital la resta de socis d’Olot Televisió? Jo crec que hem d’esperar a veure-les venir i a partir 
d’aquí prendre decisions, perquè no podem prendre decisions sense informació. I el que ens 
ha faltat és informació. I repeteixo: no informació d’última hora o sobrevinguda, sinó 
informació que no se’ns ha volgut donar. Hem pecat de negligents i no hem de pecar 
d’ingenuïtat. 
 
Intervé el Sr. Corominas. Jo aquí sí que tinc vàries coses a dir perquè no estic d’acord amb 
tot el que han dit com el tema de la Ràdio. Primer de tot, jo continuo insistint en l’aspecte 
social que té Olot Televisió, com dèiem abans de Ràdio Olot. Jo crec que la principal font 
d’informació de tota l’activitat local i comarcal que tenen els olotins i garrotxins és a través 
d’Olot Televisió, i amb molta diferència respecte els altres mitjans: sí que hi ha setmanaris, sí 
que hi ha Ràdio Olot, però sobretot és a través d’Olot Televisió i per tant jo penso que hem de 
fer tot el possible perquè Olot Televisió continuï existint.  
 
Segona cosa, jo no estic d’acord amb això, penso que hem de valorar les circumstàncies 
econòmiques en què estem vivint i crec que tots els mitjans de comunicació en aquests 
moments estan travessant un moment econòmic delicat. Exemples: fa pocs dies, em sembla 
que era diumenge passat a La Vanguardia, ja sé que TV3 no és una televisió privada, però el 
que ens costa tenir TV3 en funcionament són molts, molts diners. Fins i tot hi havia l’exemple 
que el Diari de Girona havia comparat que es podrien fer amb aquests diners si no hi hagués 
la televisió, però és important per al país, tenir un mitjà de comunicació propi, que d’alguna 
manera informi els ciutadans. Doncs això és el mateix que passa amb Olot Televisió. 
Televisions privades, fa pocs dies vaig poder llegir un informe de l’Audiovisual de Catalunya o 
encara fa menys dies en un acte a l’Orfeó d’Olot organitzat per Idesga, i on es parlava que les 
televisions privades sense el suport d’estaments públics, no tenen viabilitat en aquests 
moments. Llavors potser ens hem de preguntar, a més d’anar parlant de problemes de gestió, 
de si les administracions hem estat prou al costat d’Olot Televisió i de Ràdio Olot perquè no 
arribessin fins aquí.  
 
És evident que no ens pot passar això que de cop i volta ens assabentem que hi ha un dèficit, 
on és molt difícil poder-hi concórrer i poder-ho solucionar. És evident que això no ens pot 
passar, que la llumeta vermella que s’ha d’encendre per dir: ei, que les coses no van bé!, ens 
n’hauríem d’haver assabentat molt més aviat. Però a mi m’ha agradat la proposta en el sentit 
que diu l’Ajuntament ens hem de corresponsabilitzar d’això i per tant anar a l’ampliació de 
capital. I pensar que és evident que l’Ajuntament i el Consell Comarcal hi hauran de posar 
diners, però els privats que estan a l’accionariat n’hi hauran de posar molts més de diners, és 
a dir, tornaran a tenir molta més confiança en què això tiri endavant. I que si no hi posen els 
diners els privats, en principi es queda sense anar a l’ampliació de capital, cosa que planteja 
un aspecte encara més preocupant perquè la sortida d’això pràcticament és la desaparició 
d’Olot Televisió i he començat dient que pensava que això seria una cosa molt dolenta.  
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Intervé el Sr. Planagumà. Nosaltres des d’ApG la veritat és que ens ve de gust votar que no. 
Ens ve de gust, no ho farem però ens vindria de gust votar que no. Dic que ens vindria de 
gust votar que no a l’ampliació, sobretot perquè creiem, i sempre ho hem dit, que Olot 
Televisió hauria de ser pública i funcionar amb més austeritat, per no generar aquests deutes. 
Tot i la crisi econòmica creiem que part també ve d’una mala gestió en aquest cas. També 
votar que no perquè no hi ha un Pla de viabilitat o no està del tot clar, tampoc no hi ha 
garanties de control que realment no ens torni a passar. I també alhora perquè al llarg de la 
història d’Olot Televisió sovint ens hem sentit fins i tot maltractats, a nivell d’informació, creiem 
que no donen una informació prou objectiva. Per això ens agradaria votar que no. 
 
El que passa és que votarem que sí. I votarem que sí per un tema de confiança; creiem que 
la situació és prou complicada i prou difícil com per donar un vot de confiança al Sr. Alcalde, 
que és qui està representant al Consell d’Administració per intentar sortir-nos-en el millor 
possible d’aquesta situació. És comparable a si ve una riuada, que no pots contradir la 
situació sinó que el que has de fer és fer cas i després un cop passi, ja passarem comptes 
realment, de qui té responsabilitats, de què passa; però arriba un moment que s’ha de donar 
un vot de confiança i això és el que farem des d’ApG: donar aquest vot de confiança perquè 
es gestioni de la millor manera possible i ens en sortim de la millor manera. I que realment es 
prenguin decisions valentes si cal; creiem que ja es prendran. I felicitar també perquè des de 
ja fa uns mesos, això sí que és exemplar per aquest tema i per d’altres, el detall de la 
informació que es dóna, de com van les negociacions amb el Consell d’Administració, i 
aquesta transparència també és d’agrair i per això en certa manera aquest vot de confiança 
cap a l’Alcalde. 
 
I si deixéssim de tenir una televisió, nosaltres creiem que no seria tant important, perquè la 
informació que està donant la televisió pública, la televisió d’Olot, també es pot donar per 
altres canals. Sí que hi ha una fractura digital, però es podria fer a través d’una plataforma de 
televisió també, per Internet, que és molt més barata, molt més austera i sí que es podria 
donar. En aquest cas doncs, a diferència del que pensen els companys de CiU, creiem que sí 
que es pot substituir aquesta informació. I res, tornar a recalcar que en aquest el que donem 
és aquest vot de confiança.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Bé jo en primer lloc respectar, evidentment, els posicionaments de cada 
grup municipal sobre aquest tema; un tema prou complex perquè hi hagi divergències, per 
tant entenc perfectament que el Sr. Trincheria digui “no, jo em sembla que el millor és que 
acabem i voto no”, em sembla molt bé. I el que sí voldria dir és que quan estem parlant d’una 
ampliació de capital, estem parlant d’una ampliació, en aquest moment, per eixugar uns 
dèficits i unes pèrdues que hem tingut fins ara; de les quals nosaltres, com molt bé deia el Sr. 
Trincheria, en formem part.  No estem parlant d’una ampliació de capital que partim de zero i 
ampliem el capital, no, sinó que partim de menys i fem una ampliació de capital perquè 
aquest menys es torni a zero. Per tant estem parlant d’una corresponsabilització en una 
situació en la qual ens hi hem trobat abocats. I aquí sí que m’agradaria parlar, perquè 
respecto, però són molt dures les paraules del Sr. Coma parlant d’irresponsabilitat i de 
negligència. Bé, jo com a membre del Consell, segurament podria parlar també però no toca 
aquí, del President del Consell Comarcal, hem intentat fer les coses tant bé com hem sabut. 
De tal manera que el que sí podem afirmar de manera fefaent, és que si avui estem en 
aquesta situació parlant d’Olot Televisió, o fa uns minuts de Ràdio Olot, ha estat precisament 
perquè les institucions presents en aquests consells d’administració vàrem demanar una 
auditoria interna feta externament perquè els comptes no ens mereixien la transparència o la 
confiança que a un li han de merèixer quan està en un Consell d’Administració.  
 
Voldria recordar, com a exemple només, que en el mes de març de l’any passat, és a dir, 
encara no fa un any, es varen presentar l’aprovació dels comptes de l’any anterior, del 2008, 
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en el qual l’empresa tenia un benefici crec de 2.800 euros, petit però tenia un benefici. Al mes 
de març de 2009, nou mesos després tenim un dèficit de molts cents mils d’euros. Vol dir que 
és clar, jo no crec que hàgim estat negligents, simplement hi ha hagut una falta de 
transparència amb els números que es presentaven al Consell d’Administració, en els quals 
òbviament també pensem demanar que es depurin les responsabilitats que hi hagin de cara a 
que un li sembla que són uns comptes que després resulta que no són. El que passa és que 
jo he fet la salvetat que aquests comptes a Olot Televisió no varen tenir el meu vot, i per tant, 
vàrem intentar, si no vàrem ser prou capaços des de les administracions públiques, de ser 
prou eficients. Però en tot cas puc dir, amb la mà al cor, que no sento que la meva actuació i 
la nostra, fos ni negligent ni irresponsable; però admeto que hi pugui haver qui pensi que ha 
estat així. En tot cas jo no vaig aprovar aquests comptes, l’auditoria interna que ha portat a fer 
aflorar la realitat ha estat gràcies a les institucions, i entenc jo que en aquest moment les 
institucions, amb poca il·lusió com crec que deia el Sr. Planagumà, hem de participar en una 
normalització.  
 
Una altra cosa és, que possiblement jo, com a Alcalde, proposi en aquest Ple que si 
s’acompleix l’ampliació del capital, l’Ajuntament com a tal deixi de formar part del Consell 
d’Administració i que puguem ser accionistes com hem estat fins ara, però sense formar part 
d’un Consell d’Administració en el qual òbviament no és la nostra feina primordial com a 
regidors o com a Alcalde de l’Ajuntament. Però en tot cas això ja arribarà. 
 
Per tant en aquest moment, quan dic que crec que hem d’anar a l’ampliació de capital, és 
perquè crec que és bo que deixem l’empresa amb la responsabilitat de continuar, amb un 
saldo zero, per dir-ho d’alguna manera, és a dir amb foc nou, i evidentment això vol dir amb 
unes directrius, amb uns plans de viabilitat, amb uns estudis de finançament que facin 
possible aquest foc nou. Però en tot cas, el que fem amb l’ampliació de capital, per 
entendre’ns, és deixar a zero, és a dir pagar els deutes, que en aquest moment l’empresa té 
contrets, perquè pugui continuar amb normalitat. 
 
També és cert que tant una com altra, a part d’aquesta gestió poc transparent i poc eficient 
dels qui han portat la gestió directa de l’empresa, cal sumar-hi una situació de crisi real, ho ha 
comentat el Sr. Josep M. Corominas, en què com en tots els negocis però més en el cas de la 
publicitat, hi ha hagut una davallada molt important. Segurament si no hagués estat això, 
estaríem parlant també de la necessitat de fer una ampliació de capital que segurament no 
seria de l’envergadura de la que ara estem parlant. 
 
Per tant jo simplement dir que entenc, respecto els posicionaments de cadascun dels grups 
que heu manifestat. Sí que voldria deixar clar que des de les institucions hem procurat portar 
al màxim de serietat i de rigor dintre el que ens ha estat possible, i que per això estem aquí, 
pel rigor que des de les institucions hem imposat. Que hauria estat desitjable que un o dos 
anys abans haguéssim pogut...? Bé, sí, fins que un pensa que ha arribat el moment que cal, 
que hi ha ombres o dubtes sobre els comptes que es presenten al Consell d’Administració, 
del qual formàvem part i que ens reuníem un parell o tres de vegades l’any. Bé res més, no sé 
si algú vol comentar alguna cosa més. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Només volia dir que s’ha insistit bastant que tenien el vot de 
confiança vostès, escolti jo el vot de confiança en vostè li he tingut sempre i el continua tenint; 
això no té res a veure, el que em preocupa és la resta. 
 
Intervé el Sr. Coma. En el mateix sentit; no vull que malinterpreti les meves paraules. Jo sé 
perfectament que vostè va votar en contra de l’aprovació dels comptes anuals en un dos 
Consells d’Administració de dos anys, dos exercicis, em consta i no li atribueixo en aquest 
sentit a vostè una actitud negligent, en aquest sentit. Que quedi clar. I em consta que ha estat 
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gràcies a què vostè, amb el coneixement que té societàriament d’Olot Televisió s’ha pogut fer 
tot això. No obstant deixi’m que li digui que crec que no perquè s’hagi fet ara haguem d’anar a 
fer una valoració molt positiva del que hem estat fent nosaltres; també hem de ser autocrítics. 
I jo entenc que és una situació d’aquestes, i ull, no és una qüestió de desconfiança cap a 
vostè; ho ha dit el Sr. Trincheria, ho ha dit el Sr. Planagumà i ho dic també del nostre grup: a 
mi vostè em mereix tota la confiança i no vull que entengui una cosa diferent del que estic 
dient. 
 
I per altra banda una qüestió totalment tècnica: com que es voten dos punts, el 4 i el 5, en el 4 
nosaltres ens abstindrem seguint el criteri i en el 5, com que es tracta d’un conveni econòmic 
amb el Consell Comarcal, i és una qüestió tècnica, votarem a favor. Si es poden votar 
separadament, que és el que demanem, tindrem un vot diferent en cadascun dels dos punts. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Sí, sí. Quan he dit això tampoc no vull excusar en cap moment la meva 
responsabilitat, jo assumeixo perfectament les deficiències que la meva presència en el 
Consell d’Administració hagi pogut tenir, i per tant assumeixo tota la responsabilitat que se’n 
pugui derivar, sense cap mena de dubte, però amb la consciència que hem actuat, tant des 
de les administracions, parlo amb plural, amb el màxim rigor que ens ha estat possible. Per 
tant votarem les dues propostes a part.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (PSC, CiU, ApG, PxC), 1 vot en 
contra (PP) i 2 abstencions (ERC). 

 
 NÚM. 5.-   PROPOSANT  APROVAR  UN  CONVENI  DE  CO L·LABORACIÓ  

ECONÒMICA  AMB  EL  CONSELL  COMARCAL DE LA GARROTX A. 
 

 
Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot de data 26 d’octubre de 2006 va aprovar la cessió gratuïta amb 
condició resolutòria de 4.530 participacions socials de l’empresa Olot Televisió SL (un total del 
15,1% del capital social) a favor del Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
Aquestes participacions varen ser valorades en 33.069,00 euros.  Les participacions socials 
objecte de la cessió que acceptades són les número 22.221 a 26.750, ambdues incloses.   
 
El Consell Comarcal de la Garrotxa en el Ple 14 de novembre de 2006 va acordar per 
unanimitat convalidar el Decret de Presidència de data 8 de novembre de 2006 pel qual 
s'acceptava de l’Ajuntament d’Olot la cessió gratuïta d’aquestes participacions socials. 
 
La cessió estava condicionada amb un dret de reversió, en el sentit en què si la propietat de 
determinat nombre de participacions, per part de l’ajuntament d’Olot, deixa de ser causa 
impeditiva per adjudicar la concessió per a la prestació del servei públic de televisió digital 
local, les participacions cedides revertiran automàticament de ple dret al patrimoni de 
l’Ajuntament, sense perjudici de realitzar les operacions jurídiques necessàries per revertir la 
propietat de les mateixes.    
 
Ambdues institucions entenen que les esmentades accions amb dret de reversió són accions 
prestades i que es mantenen amb la titularitat del Consell Comarcal com a fiduciari, de tal 
manera que l'ajuntament  ha d'assumir els compromisos econòmics que s'esdevenen del 
manteniment dels percentatges de participació a Olot TV.    
 
En aquests moments Olot TV SL està plantejant fer una ampliació de capital a la qual tenen 
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voluntat de concórrer ambdues administracions locals, cadascuna d'acord amb el seu 
percentatge de participació social a la societat.   
 
Es per aquest motiu que ambdues institucions han acordat subscriure un conveni de 
finançament i col·laboració que reguli els compromisos d'ambdues parts en el procés de 
subscripció de l'ampliació de capital plantejada per Olot TV SL.  
 
Fonaments de dret 
 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.  
 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 

 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     la Presidenta de la  
Comissió Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament d'Olot i el Consell 
Comarcal de la Garrotxa per al finançament dels compromisos d'ambdues parts en el procés 
de subscripció de l'ampliació de capital plantejada per Olot TV SL.  
 
Segon.- Facultar a l’alcalde de l’Ajuntament d’Olot per signar tota la documentació necessària 
per tal de fer efectius els presents acords. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. En ser un ple extraordinari no hi ha precs ni preguntes, els emplacem al 
Ple ordinari que es farà la setmana vinent. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president  
aixeca la sessió a les vuit menys cinc minuts del vespre. I per a constància del que s'hi ha 
tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I  PLAU 
L'ALCALDE,              LA SECRETÀRIA, 
 
 


