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Londres, 55-57      08036 Barcelona 
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A C T A 
 

Junta de Govern del Patronat d’Apostes 
 

Sessió de 13 de febrer de 2020  
 
 
 

Data:  13 de febrer de 2020 
Caràcter: Ordinari 
Inici: 13,30 hores  
Final: 13,47 hores 
Lloc: Sala -1, soterrani 1 de l'edifici de Can Serra. 
 
 
ASSISTENTS 
 
President 

Ilm. Sr. Carles Ruiz Novella 

 

Vocals 

Ilm. Sr. Alfredo F. Vega López 
Ilm. Sr. Josep Tarín i Canales  
Ilm. Sr. Daniel Gracia Álvarez 
 

Interventora delegada 
 
Sra. Carmen Gargallo Martí 
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Secretària delegada  
 
Sra. Júlia Fajardo Garcia  

 

Han excusat la seva absència: 
 
Ilm. Sr. David Escudé Rodríguez  
Ilm. Sr. Pere Pons i Vendrell  
Ilm. Sr. Josep-Ramon Mut i Bosque 
 
 
 
La següent sessió versarà sobre l’examen i debat dels assumptes que 
conformen l’ordre del dia que es transcriu a continuació 
 
1.-  Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de la Junta de Govern celebrada el 

dia 12 de novembre de 2019. 
 
2.-  Dictamen pel qual es proposa aprovar l’expedient de contractació promogut 

per l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes de la Diputació de 
Barcelona, relatiu al servei d’assistència tècnica integrada de la xarxa 
d’equipaments per als processos d’informació de l’Organisme Autònom 
Local Patronat d’Apostes mitjançant procediment obert, per un valor estimat 
de 169.440,00 €  i facultar al President Delegat de l’Organisme per a la 
seva adjudicació. 

 
3.-  Dictamen pel qual es proposa aprovar la reserva social de contractació de 

l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes per a l’exercici 2020 amb la 
finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial risc 
d’exclusió social. 

 
4.-  Dictamen pel qual es proposa elevar al ple de la Diputació la rectificació de 

l’inventari de béns de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes de 
l’exercici 2019, per a la seva aprovació i integració a l’inventari general 
consolidat de béns i drets de la Diputació de Barcelona. 
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5.-  Dictamen pel qual es proposa aprovar la Memòria de l’Organisme Autònom 
Local Patronat d’Apostes de l’exercici 2019. 

 
6.-  Donar compte de la relació de resolucions adoptades des de la darrera 

sessió ordinària de la Junta. 
 
7.-  Informació sobre el Patronat. 
 
8.-  Precs i preguntes. 
 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
El President delegat de l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes dona la 
benvinguda als membres i funcionàries presents a aquesta sessió de la Junta de 
Govern i es procedeix a tractar els temes compresos a l’ordre del dia.  
 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de la Junta de Govern 

celebrada el dia 12 de novembre de 2019 
 
 
En haver-se posat a disposició dels membres de la Junta, juntament amb la 
convocatòria de la sessió, una còpia de l’acta de la sessió de data 12 de 
novembre de 2019, es dona per llegida, i se sotmet a la consideració dels 
presents per a la seva aprovació. 
 
El President demana si hi ha hagut alguna objecció i en no manifestar-se’n cap, ni 
emetre's vots en contra, l'Acta corresponent a la sessió celebrada el dia 12 de 
novembre de 2019 es dona per aprovada per unanimitat.  
 
 
 
2. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’expedient de contractació 

promogut per l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes de la 
Diputació de Barcelona, relatiu al servei d’assistència tècnica 

Pàgina 3
Codi Segur de Verificació (CSV): 7f2994868f513bd771e7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 

 

4 

 

 

 

Delegació Comercial de Barcelona 
 

integrada de la xarxa d’equipaments per als processos d’informació de 
l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes mitjançant 
procediment obert, per un valor estimat de 169.440,00 € i facultar al 
President Delegat de l’Organisme per a la seva adjudicació 

 
El Gerent informa dels trets bàsics d’aquesta contractació consistent en el 
manteniment de la xarxa informàtica del Patronat ja que l’1 de juliol venç el 
contracte anterior.  Així mateix agraeix a la Secretaria el suport prestat en 
l’elaboració dels Plecs. 
 
Els membres de la Junta de Govern, per unanimitat, aproven el dictamen de la 
presidència i adopten els acords que s’hi contenen: 
 
“Fets 
 
1. L’Organisme Autònom Patronat d’Apostes de la Diputació de Barcelona ha 

promogut l’expedient de contractació relatiu al “Servei d’assistència tècnica 
integrada de la xarxa d’equipaments per als processos d’informació de l’Organisme 
Autònom Local Patronat d’Apostes“ 

 
El pressupost base de licitació de la contractació, formulat en una part fixa i una 
part en termes de preus unitaris, es fixa en la quantitat biennal (2 anys) de 
102.511,20 € (IVA inclòs), desglossat d’acord amb el següent detall: 

 

Pressupost IVA 
exclòs 

 21% IVA 

84.720,00 € 17.791,20 € 

 
2. S’ha disposat l’inici de l’expedient de contractació, d’acord amb la memòria de 

necessitats elaborada i cal aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i 
el plecs de prescripcions tècniques que han de regir el servei de referència.

3. De conformitat amb la Memòria queda justificada la necessitat d’acudir a la 
present contractació, així com la idoneïtat de l’objecte del contracte, la no divisió 
en lots, la justificació del procediment, dels criteris d’adjudicació i de la resta de 
requeriments previstos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de 
sector públic (LCSP). 

 
4. Es tracta d’un contracte no subjecte a regulació harmonitzada i susceptible de 

recurs especial en matèria de contractació, i resulta procedent la seva tramitació 
mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació. 
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5. La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació de vuitanta-quatre mil set-

cents vint euros (84.720,00 €), IVA exclòs, es farà efectiva a càrrec de les 
aplicacions pressupostàries següents: 

 

Part fixa: 

Exercici
Import (iva 

exclòs)
Programa Econòmic

2020 20.634,00 € 4390P 22706

2021 41.268,00 € 4390P 22706

2022 20.634,00 € 4390P 22706

Total 82.536,00 €

Part variable: 

Part variable: desplaçament

Exercici
Import (iva 

exclòs)
Programa Econòmic

2020 90,00 € 4390P 22706

2021 180,00 € 4390P 22706

2022 90,00 € 4390P 22706

Total 360,00 €

Part variable: hores tècnic

Exercici
Import (iva 

exclòs)
Programa Econòmic

2020 456,00 € 4390P 22706

2021 912,00 € 4390P 22706

2022 456,00 € 4390P 22706

Total 1.824,00 €  
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amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació 
adequada i suficient en els pressupostos corresponents. 
 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb els articles 17 i 22 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic (LCSP), es tracta d’un contracte de serveis no subjecte a regulació 
harmonitzada i susceptible de recurs especial en matèria de contractació. 
 
De conformitat amb els articles 131, 145, 146, 159.6 i concordants de la LCSP, 
resulta procedent la tramitació del present contracte mitjançant procediment obert 
amb pluralitat de criteris d’adjudicació.  
 
D’acord amb el que disposen els articles 122 i 124 LCSP, cal aprovar el Plec de 
prescripcions tècniques i el Plec de clàusules administratives particulars i que hauran 
de regir l’adjudicació i posterior execució del contracte, i que s’adjunten com a 
annexos I i II, respectivament. 
 
La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació s’autoritzarà d’acord amb el 
que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora d’hisendes locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març i l’article 88 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa 
existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos corresponents. 
 
Vist l'article 9.e2) dels Estatuts del Patronat d'Apostes que indiquen que és 
competència de la Junta de Govern aprovar i adjudicar els contractes de serveis 
d’import superior a 60.101,00 €. 
 
Per tot l'exposat, el sotasignat proposa al President delegat del Patronat d’Apostes, 
per tal que elevi a  la Junta de Govern del Patronat d’Apostes l’adopció dels següents  

 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació relatiu al “Servei d’assistència tècnica 
integrada de la xarxa d’equipaments per als processos d’informació de 
l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes” d’acord amb la memòria de 
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necessitats, amb un pressupost base de licitació màxim de vuitanta-quatre mil set-
cents vint euros (84.720,00 €), IVA exclòs, desglossat com segueix: 
 
 

Part fixa 

Servei d’assistència tècnica, un pressupost màxim biennal de 
vuitanta-dos mil cinc-cents trenta-sis euros (82.536,00 €), més 
disset mil tres-cents trenta-dos euros amb cinquanta-sis 
cèntims (17.332,56 €) en concepte del 21 % d’IVA. 

Part variable 
 

Desplaçament tècnic fora de l’horari de 9 a 14 hores un pressupost 
màxim biennal formulat en termes de preus unitaris de tres-cents 
seixanta euros (360,00 €) més setanta-cinc euros amb seixanta 
cèntims (75,60 €) en concepte del 21 % d’IVA. 

Hores tècnic fora de l’horari de 9 a 14 hores un pressupost màxim 
biennal formulat en termes de preus unitaris de mil vuit-cents vint-
i-quatre euros (1.824,00 €) més tres-cents vuitanta tres euros 
amb quatre cèntims (383,04 €) en concepte del 21 % d’IVA. 

 
 
Segon.- Aprovar el Plec de Prescripcions Tècniques i el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que figuren com Annex I i II d’aquest Decret, que hauran 
de regir la present contractació i posterior execució del contracte. 
 
Tercer.- Procedir a la seva contractació mitjançant procediment obert amb pluralitat 
de criteris d’adjudicació, no subjecte a regulació harmonitzada i susceptible de recurs 
especial en matèria de contractació, en virtut d’allò que estableixen els articles 17, 22, 
131, 145, 146, 150 i 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic (LCSP). 
 
Quart.- Autoritzar la despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació vuitanta-
quatre mil set-cents vint euros (84.720,00 €), IVA exclòs, i que es farà efectiva a 
càrrec de les aplicacions pressupostàries següents: 
 

Part fixa: 

Exercici
Import (iva 

exclòs)
Programa Econòmic

2020 20.634,00 € 4390P 22706

2021 41.268,00 € 4390P 22706

2022 20.634,00 € 4390P 22706

Total 82.536,00 €  
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Part variable: 

Part variable: desplaçament

Exercici
Import (iva 

exclòs)
Programa Econòmic

2020 90,00 € 4390P 22706

2021 180,00 € 4390P 22706

2022 90,00 € 4390P 22706

Total 360,00 €  
 

Part variable: hores tècnic

Exercici
Import (iva 

exclòs)
Programa Econòmic

2020 456,00 € 4390P 22706

2021 912,00 € 4390P 22706

2022 456,00 € 4390P 22706

Total 1.824,00 €  
 

 
 
tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març i l’article 
88 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, amb la condició suspensiva que per a 
l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos 
corresponents. 
 
Cinquè.- Facultar al President delegat de l’Organisme Autònom Local Patronat 
d’Apostes de la Diputació de Barcelona per a la seva adjudicació, un cop finalitzat el 
procediment de contractació, sempre que sigui de conformitat amb la proposta de la 
mesa de contractació.  
 
Sisè.- Trametre al Servei de contractació de la Diputació de Barcelona, per a la seva 
tramitació mitjançant la mesa de contractació i la publicació de la licitació al perfil del 
contractant de la Diputació de Barcelona, de conformitat amb el que disposa l’article 
45 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona (BOPB núm. 42, de 18-2-

2003).” 
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3. Dictamen pel qual es proposa aprovar la reserva social de 

contractació de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes per a 
l’exercici 2020 amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors més 
desfavorits o amb especial risc d’exclusió social 

 
El Gerent explica la necessitat d’aquesta reserva del pressupost per a la 
contractació de destrucció de les butlletes de loteria. Es fa una reserva de 1.000 
€ per a la contractació d’una empresa amb finalitats d’integració i reinserció 
social. 
 
En relació amb les finalitats socials, aprofita per destacar la preocupació i 
responsabilitat social de les entitats dedicades al joc i posa l’exemple de 
l’organització de la Jornada relativa al joc responsable per ajuda contra 
l’addicció. El Joc on line mou molts milions de despesa anual, per tant, cal 
aquesta responsabilitat social per part de les entitats. 
 
Els membres de la Junta de Govern, per unanimitat, aproven el dictamen de la 
presidència i adopten els acords que s’hi contenen: 
 
“Amb la finalitat de promoure l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial 
risc d’exclusió, la Diputació de Barcelona aprova cada any una reserva social de 
contractació als efectes de preservar determinats contractes en favor dels centres 
especials de treball i de les empreses d’inserció, convertint aquesta tècnica de la 
contractació pública en un instrument per fer efectiu els objectius de Pla de mandat 
en matèria social, la inclusió i lluita contra la pobresa, foment de la cohesió i la 
reducció de desigualtats. 
 
L’article 20 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de 
febrer de 2014, sobre contractació pública, estableix la possibilitat que els Estats 
membres reservin el dret a participar en els procediments de contractació a tallers 
protegits i operadors econòmics l’objectiu principal dels quals sigui la integració social 
i professional de persones discapacitades o desafavorides o preveure l’execució dels 
contractes en el context de programes d’ocupació protegida, a condició que almenys 
un 30% de les persones treballadores dels tallers, els operadors econòmics o els 
programes siguin persones discapacitades o desafavorides. 
 
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant LCSP), 
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regula els contractes reservats en una disposició addicional, concretament la quarta, i 
ho fa incorporant algunes novetats respecte a la regulació anterior: 
 
La reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinats 
contractes o de determinats lot/lots s’estableix a favor de: 
 

-Els centres especials de treball d’iniciativa social regulats a la disposició final 
catorzena de la LCSP, que afegeix un apartat 4 a l’article 43 del text refós de 
la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió 
social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 

 
-Les empreses d’inserció, regulades a la Llei 44/2007, de 13 de desembre, 
per a la regulació de les empreses d’inserció. 

 
Per primer cop es defineixen els centres especials de treball d’iniciativa social, en els 
que es requereix que els seus estatuts o a l’acord social, s’han d’obligar a la 
reinversió íntegra dels seus beneficis per a la creació d’oportunitats de treball per a 
persones amb discapacitat i la millora contínua de la seva competitivitat i de la seva 
activitat d’economia social, tenint en tot cas la facultat d’optar per reinvertir-los en el 
propi centre especial de treball o en altres centres especials de treball d’iniciativa 
social. 
 
Els percentatges de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social del 
centres especials de treball i de les empreses d’inserció ha de ser el previst a la seva 
normativa de referència i, en tot cas, com a mínim del 30%. 
 
Dins la normativa relacionada actualment vigent es desprèn que per promoure i 
aprovar la contractació pública reservada cal prèviament delimitar: 
 

 La finalitat de la reserva. 

 L’import o percentatge de la reserva de la contractació anual, amb 
especificació de les regles de càlcul. 

 Els tipus de contractes les prestacions de les quals siguin susceptibles de 
reserva. 

 Les entitats destinatàries dels contractes reservats, bé siguin centres 
especials de treball i empreses d’inserció sociolaboral, en els termes 
establerts per la normativa corresponent. 

 Els procediments d’adjudicació de les contractacions reservades que hauran 
de respectar els previstos per la normativa de contractes del sector públic. 

 Les característiques específiques que es derivin de la naturalesa de la 
contractació reservada i del perfil del seus destinataris. 
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El Patronat d’Apostes estableix anualment la quantia reservada per a la contractació 
amb finalitats d’integració i reinserció social i el destina a la contractació de destrucció 
de loteries, que contribueix per alinear les polítiques socials, ambientals i 
econòmiques i obtenir, així els canvis socials que es volen perseguir per a la millora 
de la societat i del seu entorn. 
 
Atès que el contracte reservat, previst a la Disposició addicional quarta de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, no és de fet un 
procediment d’adjudicació diferent de l’obert amb un sol criteri o amb pluralitat de 
criteris sinó que és aplicable a qualsevol contracte i forma d’adjudicació, ja que es 
tracta d’una especificitat del sistema d’admissió a la licitació. 
 
Per tot l'exposat i de conformitat amb l’article 9.n) dels Estatuts de l’Organisme 
Autònom Patronat d’Apostes (BOPB núm. 192, d’11.8.2004), el sotasignat proposa  a 
la Presidència delegada del Patronat d’Apostes, per tal que elevi a  la Junta de 
Govern del Patronat d’Apostes, l’adopció dels següents  

 

 

ACORDS 

Primer.- Aprovar la reserva social de contractació de l’Organisme Autònom Local 
Patronat d’Apostes de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2020, amb la finalitat 
d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial risc d’exclusió 
social. La contractació pública reservada es concreta en els termes següents: 
 

a. L’objecte contractual susceptible de reserva és el servei de destrucció de 
Loteria de Nadal i el Nen.  

 
b. El contracte reservat es pot adjudicar com a contracte menor, d’acord amb els 

llindars establerts per la legislació de contractes del sector públic. 
 

c. El contracte reservat s’ha de sotmetre als principis fonamentals del dret 
comunitari i al règim jurídic establert per la normativa vigent reguladora de la 
contractació pública, sense que en cap cas es pugui requerir la constitució de 
garanties provisionals o definitives, tot garantint i respectant els principis de 
llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, 
no discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors i integritat. 

 
d. Les entitats destinatàries del contracte reservat seran els centres especials de 

treball i/o les empreses d’inserció, en els termes establerts per la normativa 
corresponent i sempre per les seves finalitats i activitats, d’acord amb les 
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seves normes reguladores, estatuts o regles fundacionals, tinguin relació 
directa amb l’objecte del contracte. 

 
e. La quantitat màxima de despesa es fixa en un import de 1.000,00 € (IVA 

exclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària a 4390P/22799 “Estudis i 
treballs de suport local” del pressupost de l’Organisme Autònom Patronat 
d’Apostes de l’exercici 2020, per a les prestacions objecte de la reserva. 
 

Segon.- Executar aquests acords, mitjançant les resolucions d’aprovació i 
adjudicació de l’òrgan competent de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes.  
 
Tercer.- Publicar els següents acords en el portal de transparència de l’Organisme 

Autònom Local Patronat d’Apostes.” 
 

 
 

4. Dictamen pel qual es proposa elevar al ple de la Diputació la rectificació 
de l’inventari de béns de l’Organisme Autònom Local Patronat 
d’Apostes de l’exercici 2019, per a la seva aprovació i integració a 
l’inventari general consolidat de béns i drets de la Diputació de 
Barcelona 

 
El Gerent efectua una breu explicació de l’inventari de béns del Patronat amb 
l’actualització dels efectes comptables. Destaca que el Patronat ha actualitzat la 
seva flota, formada per 8 vehicles. 
 
La proposta s’envia a la Diputació de Barcelona per integrar-se en l’Inventari 
consolidat d’aquesta que se sotmetrà a l’aprovació del Ple. 
 
Els membres de la Junta de Govern, per unanimitat, aproven el dictamen de la 
presidència i adopten els acords que s’hi contenen: 
 
“Atès que l’article 222 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, assenyala l’obligatorietat dels ens 
locals de portar un inventari, així com de realitzar la seva actualització continuada, 
sense perjudici de la seva rectificació i comprovació, que s’ha de fer cada any, en el 
primer cas, i cada cop que es renovi de Corporació, en el segon. Atès que segons 
l’apartat 4 de l’esmentat article, els organismes locals han de fer inventaris separats 
de llurs béns i drets, la còpia dels quals s’ha d’adjuntar com a annex a l’inventari 
general de l’ens locals. 
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Atès que, segons l’apartat 3 de l’esmentat article, correspon al Ple de la Corporació 
l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’inventari. 
 
Vist el que assenyala l’article 103 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que obliga a la verificació de la 
rectificació anual de l’inventari, reflectint les incidències de tota mena de béns i drets 
enregistrades durant l’exercici. 
 
Vist que segons l’esmentat Reglament en el seu article 105.2 assenyala, pel que fa 
als organisme autònoms, que correspon a les assemblees i òrgans de govern 
d’aquests organismes l’aprovació, rectificació i comprovació del seu inventari general, 
com a pas previ per a elevar-lo pel president de l’ens al Ple de la Corporació per a la 
seva aprovació definitiva. 
 
Vista l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda HAP/1781/2013, de 20 de setembre, 
pel qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, que estableix 
que les entitats públiques hauran de comptar amb un inventari de béns i drets que, de 
conformitat amb la legislació patrimonial, detalli de forma individual els diversos 
elements que té enregistrats la comptabilitat. 
 

Atès que l’Inventari General l’ha d’autoritzar la Secretaria de la Corporació amb el vist i 
plau del President i correspon al Ple de la Corporació la seva aprovació definitiva, de la 
qual se n’ha de trametre una còpia amb les seves rectificacions, si escau, al 
Departament de Governació de Generalitat, segons el que estableix l’article 105, 
apartats 1 i 3, del Reglament del patrimoni dels ens locals i l’article 145 del text refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vistos els annexos d’Informe anual de rectificació de l’inventari per comptes, informe 
anual de rectificació per classificació, informe anual de rectificació per llibre, epígraf i 
subepígrafs, resum per comptes d’immobilitzat i resum per classificacions. 
 
Les competències atribuïdes a la presidència de l’Organisme Autònom Patronat 
d’Apostes han estat delegades en el president delegat, en virtut del decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 23 de juliol de 2019 (Ref. Núm. 
8924/19) i publicat al BOPB de data 25.7.2019, modificat parcialment pels decrets de 
Presidència, de dates 26 de juliol de 2019 (núm. 8985/19 – BOPB de 30.7.2019) i de 
13 de setembre de 2019 (núm.9775/19 – BOPB de 18.9.2019). 
 
Atès que d’acord amb l’article 9.m) en concordança amb l’article 24.1.b) dels Estatus 
del Patronat d’Apostes, (BOPB núm. 192, d’11.8.2004), correspondrà a la Junta de 
Govern de l’Organisme adoptar els acords de proposta en relació amb l’exercici de 
competències reservades al Ple i a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
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Per tot l'exposat, el sotasignat proposa a la Presidència delegada del Patronat 
d’Apostes, per tal que elevi a la Junta de Govern del Patronat d’Apostes, l’adopció dels 
següents  

ACORDS 

 
Primer.- Proposar al Ple de la Diputació de Barcelona per a la seva aprovació i 
integració a l’inventari general consolidat de béns i drets de la Corporació, la 
rectificació de l’inventari de l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes, a 31 de 
desembre de 2019, per un import de trenta-tres mil quaranta-dos euros amb sis 
cèntims (33.042,06 €), de conformitat amb la documentació indicativa que consten als 
annexos següents: 
 

Annex I:    Inventari de béns i drets del Patronat d’Apostes per epígrafs 
 
Annex II: 

- Inventari de béns i drets del Patronat d’Apostes per comptes 
- Informe anual de rectificació de l’inventari per classificació 
- Resum per classificacions 
- Informe anual de rectificació de l’inventari per comptes 
- Resum per comptes d’immobilitzat 
- Informe anual de rectificació de l’inventari per llibre, epígraf i 

subepígraf. 
- Resum per situacions patrimonials 
- Balanç de situació 

 
 
Segon.- Donar trasllat a l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de la Diputació de 
Barcelona i a la Intervenció General de la Diputació de Barcelona dels anteriors acords 

als efectes de la seva tramitació.” 
 
 
5. Dictamen pel qual es proposa aprovar la Memòria de l’Organisme 

Autònom Local Patronat d’Apostes de l’exercici 2019 
 
El Gerent inicia l’exposició indicant que l’any 2019 ha estat un any de transició, 
ja que amb el nou sistema de remuneració de SELAE, que suposa una 
disminució d’ingressos, ha obligat a fer una reflexió per poder afrontar l’exercici 
2020. 
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Tot i així, conclou que els resultats són bons i que per al 2020 no hi ha perill de 
pèrdues.  
 
A continuació, efectua un breu resum de la gestió desenvolupada pel Patronat, 
relacionada amb els punts de venda que configuren la xarxa de la província de 
Barcelona.  
 
Exposa que el nombre de punts de venda és de 879, dels quals la majoria 
estan portats per empresaris autònoms. D’aquests punts, 526 són d’exclusiva 
dedicació a la venda joc públic estatal. 
 
S’han realitzat unes 2.200 visites comercials al punts de venda per dur a terme 
la tasca d’inspecció, control i seguiment, que es tradueixen en uns 54.300 km 
que ha realitzat l’equip de tècnics del Patronat. 
 
Ressalta també la tasca de formació que efectua la Unitat Comercial per als 
punts de venda i l’assistència tècnica. 
 
Finalment, aporta les dades estadístiques relatives a la gestió de fons. Durant 
el 2019, la recaptació a l’àmbit de la província de Barcelona ha suposat un 
9,8% de totes les vendes del conjunt de l’Estat. Si es compara amb l’àmbit de 
les 4 províncies de Catalunya, Barcelona recapta el 75% de les vendes 
(aproximament, uns 878 milions d’euros, dels quals la majoria són per la loteria 
de Nadal).  
 
Amb aquesta informació, el Gerent destaca la importància de la gestió que 
desenvolupa el Patronat d’Apostes. També indica que aquestes xifres suposen 
una certa recuperació respecte de l’etapa de crisi provocada per la crisi política 
a Catalunya. 
 
Els membres de la Junta de Govern, per unanimitat, aproven el dictamen de la 
presidència i adopten els acords que s’hi contenen: 
 
“L’article 149 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que les secretaries de 
les diputacions provincials han de redactar una memòria de la gestió corporativa per 
remetre-la al Ministeri corresponent dins del primer semestre de l’any. 
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Aquesta memòria corporativa ha d’estar integrada pel resum de la gestió que cada 
Gerència, Direcció o Servei porta a terme durant l’exercici, tant de la pròpia Corporació 
com del seu sector públic.   
 
En compliment d’aquesta obligació, la Gerència de l’Organisme Autònom Patronat 
d’Apostes ha elaborat la proposta de memòria de gestió corresponent a l’any 2019, on 
es recull la gestió anual de les activitat desenvolupada per aquest Organisme durant 
aquest període que serà tramesa a la Secretaria General de la Diputació de Barcelona 
per integrar-se a la memòria conjunta de tota la Corporació. 
 
Per tot l'exposat i de conformitat amb l’article 9.a) dels Estatuts de l’Organisme 
Autònom Patronat d’Apostes (BOPB núm. 192, d’11.8.2004), el sotasignat proposa  a 
la Presidència delegada del Patronat d’Apostes, per tal que elevi a la Junta de Govern 
del Patronat d’Apostes, l’adopció dels següents  

 

ACORDS 

 
Primer.- Aprovar la memòria relativa a la gestió anual de l’Organisme Autònom 
Patronat d’Apostes corresponent a l’any 2019 que s’adjunta en document annex. 
 
Segon.- Trametre l’esmentada memòria a la Secretaria General de la Diputació de 

Barcelona, per a la seva integració a la memòria de gestió anual de la Corporació.” 
 
 
 
6. Donar compte de la relació de resolucions adoptades des de la 

darrera sessió ordinària de la Junta 
 
En aquest punt es dona compte de la relació de decrets dictats des de la 
sessió ordinària del 12 de novembre de 2019, compresos entre els números 
171 i 208 de l’any 2019, i els compresos entre els números 1 i 9 de l’any 2020.  
 
El president pregunta als assistents si algú té alguna qüestió a comentar sobre 
els decrets dictats durant aquest període i en no formular-se cap, els membres 
acorden restar assabentats de la relació de resolucions. 
 
 
7. Informació sobre el Patronat 
 
Es fa remissió a la informació exposada per la Memòria de gestió. 
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8. Precs i preguntes.  
 
 
No se’n formulen. 
 
I no havent més assumptes per tractar, el President aixeca la sessió de la qual 
s’estén la present Acta que signen el President delegat del Patronat d’Apostes, i 
la Secretària delegada que en dona fe. 
 

 

El President delegat                     La Secretària delegada  

 
 
 
Carles Ruiz Novella     Júlia Fajardo Garcia 

Pàgina 17
Codi Segur de Verificació (CSV): 7f2994868f513bd771e7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Metadades del document

Tipologia documental
2020/0002469

Tipus documental Acta

Núm. expedient

Títol Acta de la Junta de Govern de l'Organisme Autònom Patronat d'Apostes de
13 febrer 2020

Signatari Acte Data acte

Signatures

Secretària delegadaCPISR-1 C Maria Julia Fajardo
Garcia

Signa 18/11/2020 13:55

Carlos Ruíz Novella (AUT) Signa 18/11/2020 15:11

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
7f2994868f513bd771e7

QR
https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 18
Codi Segur de Verificació (CSV): 7f2994868f513bd771e7   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.


