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Delegació Comercial de Barcelona 
 

 

 
 
 
 
 
 

A C T A 
 

Junta de Govern del Patronat d’Apostes 
 

Sessió de 18 de març de 2021  
 
 
 

Data:  18 de març de 2020 
Caràcter: Ordinari 
Inici: 12:35 hores  
Final: 12:51 hores 
Modalitat: Mitjançant l’eina “Microsoft Teams” 
 
 
ASSISTENTS 
 
President 
 
Ilm. Sr. Carles Ruiz Novella 
 
 
Vocals 
 
Ilm. Sr. Alfredo F. Vega López 
Ilm. Sr. David Escudé Rodríguez  
Ilm. Sr. Josep Tarín i Canales  
Ilm. Sr. Josep-Ramon Mut i Bosque 
Ilm. Sr. Daniel Gracia Álvarez 
Sr. Xavier Boltaina i Bosch 
 
 
Interventor delegat 
 
Sr. Gerard Santafe Civit 
 
 
Secretària delegada  
 
Sra. Júlia Fajardo Garcia  
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Han excusat la seva absència: 
 
Ilm. Sr. Pere Pons i Vendrell  
 
 
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 16 de novembre de 2020. 
 
2.-  Dictamen pel qual es proposa aprovar la pròrroga del contracte relatiu al 

“servei de logística: recepció, administració manipulació, transport, lliurament, 
recollida i emmagatzematge del material de la societat estatal Loterías y 
Apuestas del Estado (SELAE) que el Patronat d’Apostes presta als 
establiments receptors que configuren la xarxa de venda de la província de 
Barcelona, inclosa la capital” pel període compres entre l’1 d’abril de 2021 al 
31 de març de 2023. 

 
3.-  Dictamen pel qual es proposa aprovar la liquidació del contracte 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”, del període 
compres entre l’1 de juliol de 2016 i el 30 de juny de 2018, que ha estat 
prorrogat dos anys més, fins el 31 d’octubre de 2020. 

 
4.-  Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 2/2021 del 

pressupost de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes de l’exercici 
2021, per crèdit extraordinari per import de 190.778,67 €, finançat amb 
romanent de tresoreria. 

 
5.-  Relació de decrets a donar compte o ratificar per la Junta de Govern: 
 

a) Decret número 2 de 22 de gener de 2021 
Donar compte del decret pel qual es proposa a la Presidència de la 
Diputació de Barcelona, l’aprovació de la liquidació del Pressupost de 
l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes de l’exercici 2020. 
 

b) Decret número 28 de 5 de febrer de 2021 
Ratificació del decret pel qual es proposa elevar al Ple de la Diputació la 
rectificació de l’Inventari de l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes, a 31 
de desembre de 2020, per un import de vint-i-sis mil vuit-cents vint-i-nou 
amb trenta-cinc cèntims (26.829,35 €). 
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c) Decret número 29 de 5 de febrer de 2021 
Ratificació del decret pel qual es proposa a la Presidència de la Diputació 
de Barcelona l’aprovació de la memòria relativa a la gestió anual de 
l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes corresponent a l’any 2020.  

 
 
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, que se celebrarà a distància i per mitjans telemàtics Microsoft Teams, a 
causa de les mesures de prevenció adoptades amb motiu de la pandèmia del Covid 
19 i la crisi sanitària, tal i com es va posar de manifest en la convocatòria tramesa a 
l’efecte.  
 
La Secretaria delegada, Sra. Fajardo, recorda les indicacions i les pautes d’actuació 
a seguir que, en síntesi, fan referència a l’enregistrament amb imatge i so de la 
sessió, la identificació dels membres assistents, l’adopció dels acords i la manera de 
sol·licitar la paraula. 
 
Finalitzades les indicacions i identificats els assistents, s’inicia i es desenvolupa la 
sessió d’acord amb l’ordre del dia previst. 
 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de la Junta de Govern celebrada 
el dia 16 de novembre de 2020 
 
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 16 de novembre 
de 2020, 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 16 de 
novembre de 2020 es dona per aprovada per unanimitat.  
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2. Dictamen pel qual es proposa aprovar la pròrroga del contracte relatiu al 
“servei de logística: recepció, administració manipulació, transport, lliurament, 
recollida i emmagatzematge del material de la societat estatal Loterías y 
Apuestas del Estado (SELAE) que el Patronat d’Apostes presta als 
establiments receptors que configuren la xarxa de venda de la província de 
Barcelona, inclosa la capital” pel període compres entre l’1 d’abril de 2021 al 
31 de març de 2023.  
 
El Gerent fa introducció prèvia indicant que els dictàmens que ha portat a aquesta 
sessió són qüestions procedimentals necessàries per al funcionament de 
l’Organisme i anuncia la possibilitat d’una nova convocatòria abans de l’estiu.  
 
Sobre el primer dictamen, indica que es tracta del contracte de Correos. Explica 
que aquest contracte és el que presta el servei al Patronat per al transport de 
correspondència i el material de SELAE entre els diferents punts de venda de 
Barcelona. És una pròrroga per 2 anys més, que tot i tenir un preu significatiu és 
assumible pels pressupostos, donant igualment beneficis a final d’any, malgrat el 
complicat context econòmic actual. Com a exemple dels beneficis, el Gerent 
indica que cal tenir en compte que Correos s’obliga a tenir set persones adscrites 
al contracte i resulta evident el cost econòmic que això comportaria per al capítol I 
del Patronat.   
 
Indica que el preu d’adjudicació és d’uns 800.000€ que abasta des de l’abril de 
2021 fins al març de 2023 i destaca que coincideix amb l’exercici que venç l’actual 
contracte amb SELAE. 
 
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.Per dictamen de la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes 
de data 4 d’octubre de 2018 es va adjudicar la contractació relativa al “Servei de 
logística: recepció, administració, manipulació, transport, lliurament, recollida i 
emmagatzematge del material de la Societat Estatal Loterías y Apuestas del Estado 
(SELAE) que el Patronat d’Apostes presta als Punts de Venda que configuren la 
xarxa  de la província de Barcelona, inclosa la capital” a l’empresa SOCIEDAD 
ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E, amb NIF A83052407 pel preus 
unitaris i pels conceptes que es detallen a continuació, d’acord amb la seva oferta: 
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 Preu unitari 
ofert 

(IVA exclòs) 

 

Tipus 
% IVA 

 
Import IVA 

Total preu 
unitari ofert 
(IVA inclòs) 

Administració 1,80 € 21% 0,38 € 2,18 € 

Transport 4,00 € 21% 0,84 € 4,84 € 

Serveis extraordinaris 2,50 € 21% 0,53 € 3,03 € 

Emmagatzematge 
setmanal 

 

6,45 € 
 

21% 
 

1,35 € 
 

7,80 € 

 
 

Distintiu ambiental per furgoneta 
Quantitat vehicles 
oferts pel licitador 

Tipus 0 5 

Tipus C 20 

Tipus B (mínim exigit en el punt 8 del PPT) 2 

 
 

 Lliurament valises  

Dimecres lliurament 100%  

  

  
Persones en tasques de manipulació i administratives 

7 persones (2 administratius i 5 manipulació) 

 
Així mateix es va disposar despesa biennal derivada d’aquesta contractació, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 4390P/22709 “Altres treballs fets per empreses i 
professionals. Contracte logística i transport” dels pressupostos dels anys 2019, 2020 i 
2021 del Patronat d’Apostes amb la condició suspensiva que per a la despesa esmentada 
existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos 2020 i 2021. 
 

Exercici 
Aplicació 

pressupostària 
Import sense IVA IVA 

Import IVA 
inclòs 

2021 (abril-desembre) 4390P/22709 248.504,60 52.185,97 300.690,57 

2022 4390P/22709 335.956,70 70.550,91 406.507,61 

2023 (gener-març) 4390P/22709 83.570,70 17.549,85 101.120,55 

     TOTAL ADJUDICACIÓ   668.032,00 140.286,72 808.318,72 

 
 
2. Amb data 13 de març de 2019 es va formalitzar el corresponent contracte, amb una 
vigència de dos anys, a comptar des de l’abril de 2019. 
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3. Per escrit de data 29 de gener de 2021 el Gerent de l’Organisme Autònom Local del 
Patronat d’Apostes, va preavisar a l’empresa contractista, per correu electrònic i via e-
notum de la prorroga del contracte amb efectes d’1 abril de 2021 fins el 31 de març de 
2023.  
 
4. Per ofici de data 31 de gener de 2021 signat pels representats de l’empresa 
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS amb NIF A83052407 accepten la 
pròrroga del contracte signat amb l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes pel 
període comprés entre l’1 abril de 2021 i el 31 de març de 2023. 
 
Fonaments de dret  
 
1. A aquesta contractació li és d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP). 
 
2. La clàusula 1.5) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la 
contractació de referència (PCAP) estableix la durada del contracte en 2 anys, i serà 
prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència, incloses les 
pròrrogues, pugui excedir de 4 anys. 
 
3. D’acord amb l’establert a l’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP) la pròrroga del contracte ha esdevingut en 
obligatòria per al contractista en haver-se preavisat amb una antelació mínima de dos 
mesos a la data d’acabament de la seva vigència. 
 
4. La clàusula 1.6) del PCAP fixa com a valor estimat del contracte l’import de 
1.621.970,05 € (IVA exclòs) desglossat de la manera següent: 
 
 

Vigència inicial: 807.241,60€ 

Pròrroga:  411.107,65€ 

Pròrroga: 403.620,80€ 

Valor estimat 1.621.970,05€ 

 
 
5. D’acord amb l’establert a l’art.174 del Tex Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, es poden adquirir compromisos de despesa de caràcter pluriennal per a exercicis 
posteriors al que s’autoritza, condicionats a l’existència de consignació adequada i 
suficient en els corresponents pressupostos. 
 
6. De conformitat amb la disposició addicional tercera de la LCSP, la pròrroga proposada 
requereix un informe preceptiu de la Secretaria Delegada.  
 
7.  La competència per aprovar i adjudicar els contractes de serveis de més de 60.101 
euros correspon a la Junta de Govern de l’Organisme d’acord amb el que preveu l’article 
9.e.2) dels Estatuts del Patronat d’Apostes. 
 
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 
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ACORDS 
 

Primer. Prorrogar amb l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, 
S.A., S.M.E, (NIF A8305240 ) amb efectes d’1 abril de 2021 al 31 de març de 2023, la 
vigència del contracte formalitzat amb data 13 de març de 2019, corresponent al Servei 
de logística: recepció, administració, manipulació, transport, lliurament, recollida i 
emmagatzematge del material de la Societat Estatal Loterías y Apuestas del Estado 
(SELAE) que el Patronat d’Apostes presta als Punts de Venda que configuren la xarxa  
de la província de Barcelona, inclosa la capital” pels imports i les condicions següents 
 

 

 Preu unitari 
ofert 

(IVA exclòs) 

 

Tipus 
% IVA 

 
Import IVA 

Total preu 
unitari ofert 
(IVA inclòs) 

Administració 1,80 € 21% 0,38 € 2,18 € 

Transport 4,00 € 21% 0,84 € 4,84 € 

Serveis extraordinaris 2,50 € 21% 0,53 € 3,03 € 

Emmagatzematge 
setmanal 

 

6,45 € 
 

21% 
 

1,35 € 
 

7,80 € 

 

Distintiu ambiental per furgoneta 
Quantitat vehicles 
oferts pel licitador 

Tipus 0 5 

Tipus C 20 

Tipus B (mínim exigit en el punt 8 del PPT) 2 

 
 

 Lliurament valises  

Dimecres lliurament 100%  

  

  
Persones en tasques de manipulació i administratives 

7 persones (2 administratius i 5 manipulació) 

 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa pluriennal generada per la pròrroga de referència 
en un import  sis-cents seixanta-vuit mil trenta-dos euros  (668.032,00 €) (IVA exclòs) 
més cent quaranta mil dos-cents vuitanta-sis euros amb setanta-dos cèntims (140.286,72 
€) corresponents a l’IVA, fent un total de vuit-cents vuit mil tres-cents divuit euros amb 
setanta-dos cèntims (808.318,72 €) (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
4390P/22709 Altres treballs fets per empreses i professionals. Contracte logística i 
transport” dels pressupostos de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes 2021, 
2022 i 2023. 
 

Pàgina 7
Codi Segur de Verificació (CSV): 028b5ab1c491e0cccc86   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



 

8 

 

Delegació Comercial de Barcelona 
 

 

Exercici 
Aplicació 

pressupostària 
Import sense IVA IVA 

Import IVA 
inclòs 

2021 (abril-desembre) 4390P/22709 248.504,60 52.185,97 300.690,57 

2022 4390P/22709 335.956,70 70.550,91 406.507,61 

2023 (gener-març) 4390P/22709 83.570,70 17.549,85 101.120,55 

     TOTAL ADJUDICACIÓ   668.032,00 140.286,72 808.318,72 

 
Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació 
adequada i suficient en el pressupostos corresponents. 
 
Tercer. Notificar la present resolució a l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 

TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E.” 
 
 
3. Dictamen pel qual es proposa aprovar la liquidació del contracte 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”, 
del període compres entre l’1 de juliol de 2016 i el 30 de juny de 2018, que ha 
estat prorrogat dos anys més, fins el 31 d’octubre de 2020.  
 
El Gerent explica que el servei d’informàtica del Patronat d’Apostes és extern degut 
a les complexitats tècniques que implica la connexió a tota la xarxa informàtica de la 
SELAE. Per la seva pròpia funció, el Patronat es converteix en el punt d’unió entre la 
Sociedad Estatal i els 900 punts de venda de Barcelona. Donat que el Patronat 
d’Apostes no té capacitat tècnica per prestar aquest servei directament, té un 
contracte amb una empresa d’assistència tècnica informàtica. Cal indicar que, 
actualment, presta el servei la mateixa empresa, però com que el contracte dura 4 
anys, és necessari a final de cada contracte, complir amb els tràmits habituals de 
liquidació i devolució de la garantia, tot fent constar que el servei es presta 
correctament amb la conformitat del Patronat. 
 
Els membres de la Junta de Govern, per unanimitat, aproven el dictamen de la  
presidència i adopten els acords que s’hi contenen: 
 
“Fets 
 
Per Decret de la Presidència de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes de data 
14 de juny de 2016 (núm. 76/16), ratificat per la Junta de Govern en sessió de data 2 de 
novembre de 2016, es va aprovar l’adjudicació definitiva a l’empresa Anco, Sistemas de 
Gestión, S.A. amb CIF A58269085 i amb domicili a Barcelona, carrer Casp, núm 23 
l’execució del “Servei d’assistència tècnica integrada de la xarxa d’equipaments per 
als processos d’informació de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes”, pel 
període compres entre l’1 de juliol de 2016 i el 30 de juny de 2018, prorrogable dos anys 
més. Aprovant una despesa de 71.280,00 € (IVA exclòs) per la part fixa i 0,00 € per la 
part variable. 
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En data 23 de maig de 2016 l’esmentada empresa va constituir la garantia definitiva 
mitjançant  transferència bancària i per un import de vuit mil cent dinou euros amb vint 
cèntims (8.119,20 €). 
 
Amb data 27 de juny de 2016 es va formalitzar el corresponent contracte, amb vigència 
inicial de l’1 de juliol de 2016 al 30 de juny de 2018. 
 
Per decret de la Presidència del Patronat d’Apostes, de data 22 de juny de 2018, (núm. 
80/18) i ratificat per la Junta de Govern de data 4 d’octubre de 2018, es va aprovar la 
pròrroga del contracte pel període comprès entre l’1 de juliol de 2018 i el 30 de juny de 
2020. Aprovant una despesa per la part fixa de 71.280,00 € (IVA exclòs) per la part fixa. 
 
Per decret de data 2 de maig de 2020 (núm. 62/2020), ratificat per la Junta de Govern de 
data 12 de novembre de 2020, es va aprovar la pròrroga de mutu acord, per 4 mesos, de 
l’1 de juliol de 2020 fins el 31 d’octubre de 2020, de conformitat amb el que disposa 29.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, aplicable en virtut 
de l’art. 34.1 del Reial Decret Llei 8/2020, de de 17 de març, de mesures urgent 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Aprovant una 
despesa de 11.880,00 € (IVA exclòs)  per la part fixa. 
 
Pel que fa a la liquidació del contracte i les corresponents pròrrogues, cal fer constar les 
dades següents: 
 

Any Aplicació  Pressupostària Concepte Adjudicat Facturat i pagat Romanent

2016 4390P/22710
Adjudicació   

des del juliol
17.820,00 € 17.820,00 € 0,00 €

Any Aplicació  Pressupostària Concepte Adjudicat Facturat i pagat Romanent

2017 4390P/22710 Adjudicació 35.640,00 € 35.640,00 € 0,00 €

Any Aplicació  Pressupostària Concepte Adjudicat Facturat i pagat Romanent

4390P/22710 Adjudicació 17.820,00 € 17.820,00 € 0,00 €

4390P/22710
Pròrroga   

(juliol-octubre)
17.820,00 € 17.820,00 € 0,00 €

Any Aplicació  Pressupostària Concepte Adjudicat Facturat i pagat Romanent

2019 4390P/22710 Pròrroga 35.640,00 € 35.640,00 € 0,00 €

Any Aplicació  Pressupostària Concepte Adjudicat Facturat i pagat Romanent

4390P/22710

Pròrroga         

fins juny
17.820,00 € 17.820,00 € 0,00 €

4390P/22710

Pròrroga COVID 

juliol-octubre
11.880,00 € 11.880,00 € 0,00 €

2018

2020

 
 

D’aquesta liquidació no resulta cap saldo, ni a favor del Patronat, ni a favor del 
contractista. 
 
Així mateix, es fa constar que la prestació objecte d’aquest contracte s’ha realitzat 
correctament, a plena satisfacció per part d’aquest Organisme i d’acord amb les 
condicions especificades en els corresponents plecs de clàusules. 
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Per tant, es proposa l’aprovació de la liquidació de l’esmentat contracte en els termes 
exposats als paràgrafs anterior i la devolució de la garantia a l’adjudicatari per import de 
vuit mil cent dinou euros amb vint cèntims (8.119,20 €). 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vista la data d’adjudicació d’aquesta contractació i tenint en compte l’establert a la 

disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, li és d’aplicació el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 

 
2. A la clàusula 2.9 del plec de clàusules administratives particulars que regeix la 

contractació es va establir no fixar termini de garantia del contracte, ateses les 
característiques i la naturalesa de la contractació, d’acord amb la justificació que 
consta a l’expedient. 

 

3. L’article 222.4 del TRLCSP indica que s’ha d’aprovar la liquidació del contracte una 
vegada s’hagi complert la totalitat de la prestació a satisfacció de l’Administració. 

 

4. L’article 102.1 del TRLCSP estableix que la garantia es tornarà o cancel·larà quan 
s’hagi produït el venciment del termini de garantia i s’hagi complert satisfactòriament 
el contracte o s’hagi declarat la seva resolució sense culpa del contractista. 

 

5. La competència per aprovar aquesta resolució correspon a la Junta de Govern de 
l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes, d’acord amb el que preveu l’article 9.e) dels 
Estatuts de l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes (BOPB núm. 192, d’11.8.2004). 

 

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 la liquidació del contracte 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”, adjudicat per decret de data 14 de juny de 2016 
(núm. 76/16) a l’empresa Anco Sistemas de Gestión, S.A., de la que no resulta cap saldo, 
d’acord amb el següent: 
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Delegació Comercial de Barcelona 
 

 

Any Aplicació  Pressupostària Concepte Adjudicat Facturat i pagat Romanent

2016 4390P/22710
Adjudicació   

des del juliol
17.820,00 € 17.820,00 € 0,00 €

Any Aplicació  Pressupostària Concepte Adjudicat Facturat i pagat Romanent

2017 4390P/22710 Adjudicació 35.640,00 € 35.640,00 € 0,00 €

Any Aplicació  Pressupostària Concepte Adjudicat Facturat i pagat Romanent

4390P/22710 Adjudicació 17.820,00 € 17.820,00 € 0,00 €

4390P/22710
Pròrroga   

(juliol-octubre)
17.820,00 € 17.820,00 € 0,00 €

Any Aplicació  Pressupostària Concepte Adjudicat Facturat i pagat Romanent

2019 4390P/22710 Pròrroga 35.640,00 € 35.640,00 € 0,00 €

Any Aplicació  Pressupostària Concepte Adjudicat Facturat i pagat Romanent

4390P/22710

Pròrroga         

fins juny
17.820,00 € 17.820,00 € 0,00 €

4390P/22710

Pròrroga COVID 

juliol-octubre
11.880,00 € 11.880,00 € 0,00 €

2018

2020

 
 

 
Segon.- Tornar a l’empresa Anco, Sistemas de Gestión, S.A. amb CIF A58269085, 
prestadora del “Servei d’assistència tècnica integrada de la xarxa d’equipaments per 
als processos d’informació de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes”, la 
garantia definitiva d’import de vuit mil cent dinou euros amb vint cèntims (8.119,20 €), 
donat que el contracte ha finalitzat el 30 de juny de 2020. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució a l’empresa Anco, Sistemas de Gestión, S.A.” 
 
 
4. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 2/2021 del 
pressupost de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes de l’exercici 
2021, per crèdit extraordinari per import de 190.778,67 €, finançat amb 
romanent de tresoreria.  
 
El Gerent explica que és un qüestió merament formal però que ja es portava molts 
anys arrossegant el tema i ara s’ha resolt d’una manera definitiva. Explica els 
antecedents, indicant l’origen d’aquestes despeses basades en un contracte de 
lloguer amb la Diputació pels espais que ocupa el Patronat dins l’edifici del carrer 
Londres. Dit contracte va finalitzar l’any 2019 perquè, opina el Gerent, com a 
Organisme de la Diputació, és lògic que el Patronat estigui integrat com qualsevol 
altre servei de la Corporació. Així, aquestes despeses es corresponen amb les de 
manteniment de l’immoble associades a l’esmentat lloguer; són factures que se li 
pagaran a la pròpia Diputació i per poder cobrir-les s’ha trobat la fórmula del 
finançament amb romanents, per això és necessari aprovar aquesta modificació 
de crèdit. El Gerent es mostra crític amb aquest pagament ja que representa la 
transferència de diners dins de la mateixa Diputació amb les despeses bancàries 
que pot comportar l’operació. 
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Delegació Comercial de Barcelona 
 

 

Els membres de la Junta de Govern, per unanimitat, aproven el dictamen de la  
presidència i adopten els acords que s’hi contenen: 
 
“Fets 
 
Vist el Decret del president delegat de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes de 
22 de gener de 2021 (número 2/21) de proposta d’aprovació de la Liquidació del 
Pressupost de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes que s’integra dins de la 
Liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona, amb un romanent de 
tresoreria per a despeses generals de 5.259.370,47 €. 
 
Vista la necessitat d’incorporar al pressupost de l’exercici 2021 de l’Organisme Autònom 
Local Patronat d’Apostes romanents de crèdit per un import de 190.778,67 € (IVA exclòs) 
que corresponen a factures emeses per la Diputació de Barcelona derivades del 
contracte relatiu a la cessió d’us, per part de la Diputació a favor del Patronat d’Apostes 
dels espais situats a la planta baixa, soterrani -1 i soterrani -2, del carrer Londres, 55-57 
de Barcelona signat en data 12 de febrer de 2014 i amb efectes des de l’1 de gener de 
2014.  
 
Per poder fer front als pagaments d’aquestes despeses derivades de l’ús del local, el 
Patronat d’Apostes té la necessitat d’efectuar una modificació de crèdit del pressupost 
2021 mitjançant crèdit extraordinari per import de cent noranta mil set-cents setanta-vuit 
euros amb seixanta-set cèntims (190.778,67 €) IVA exclòs que s’ha de finançar amb 
càrrec al romanent de tresoreria disponible, d’acord amb el següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepte
Import            

IVA exclòs IVA 21%

Imort        

IVA inclòs 

1 Import proporcional IBI lloguer, 2017 11.500,84 € 2.415,18 € 13.916,02 €

2 Despeses manteniment 1r.trimestre 2017 i regularització derrama 2016 22.855,37 € 0,00 € 22.855,37 €

3 Despeses manteniment 2n.trimestre 2017 20.556,50 € 0,00 € 20.556,50 €

4 Import proporcional IBI lloguer 2018 10.065,72 € 2.113,80 € 12.179,52 €

5 Despeses manteniment 3r.trimestre 2017 19.357,23 € 0,00 € 19.357,23 €

6 Despeses manteniment 4t.trimestre 2017 22.558,87 € 0,00 € 22.558,87 €

7 Repercussió despeses 1r.trimestre 2018 i regularització 2017 21.942,53 € 0,00 € 21.942,53 €

8 Despeses manteniment  2n.trimestre 2018 20.935,74 € 0,00 € 20.935,74 €

9 Repercusió despeses serveis generals 4r. Trimestre 2018 20.193,49 € 0,00 € 20.193,49 €

10 Repercusio despeses serveis generals 3r. Trimestre 2018 20.812,38 € 0,00 € 20.812,38 €

TOTAL 190.778,67 € 4.528,98 € 195.307,65 €  
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Delegació Comercial de Barcelona 
 

 

Fonaments de dret  
 
Els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la possibilitat d’efectuar 
modificacions de crèdits en la seva modalitat de suplement de crèdit, crèdits 
extraordinaris, baixes de crèdits i transferències de crèdit entre diferents aplicacions 
pressupostàries del pressupost, de manera i amb l’aprovació dels òrgans que 
s’estableixen a les Bases d’Execució del Pressupost, amb la reserva al Ple de les 
transferències entre diferents àrees de despesa. 
 
Vist el que estableixen els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en 
matèria de pressupostos, pel que fa a les modificacions per suplement de crèdit, crèdits 
extraordinaris, transferència de crèdit i baixes de crèdits. 
 
Vist el que s’estableix en la Base 16, apartat 1 del pressupost del Patronat, són crèdits 
extraordinaris aquelles modificacions del pressupost mitjançant les quals s’assigna crèdit 
per realitzar una despesa específica i determinada, no considerada inicialment, que no es 
pot demorar a l’exercici següent. I requereixen d’una memòria justificativa d’acord amb el 
contingut previst a l’art. 37.2 del RD 500/900 i que consta a l’expedient. 
 
Vist el que s’estableix a la Base 16.4 del pressupost del Patronat d’Apostes per a 
l’exercici 2021, l’òrgan competent per l’aprovació de les modificacions del pressupost  és 
el Ple de la Diputació, a proposta de la Junta de Govern de l’Organisme, de conformitat 
amb la lletra h) de l’article 9 dels Estatuts del Patronat d’Apostes. 
 
Atès que d’acord amb l’article 9.h) en concordança amb l’article 24.1.c) dels Estatuts del 
Patronat d’Apostes, correspondrà a la Junta de Govern de l’Organisme informar i elevar 
les modificacions del pressupost a la Diputació de Barcelona. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats, i la normativa aplicable, el sotasignat 
proposa a la Presidència del Patronat, per tal que elevi a la Junta de Govern del Patronat 
d’Apostes, l’adopció dels següents   

 
ACORDS 

 
Primer.- INFORMAR la modificació de crèdit 2/2021 del pressupost de l’Organisme 
Autònom Local Patronat d’Apostes de l’exercici 2021, i ELEVAR al Ple de la Diputació de 
Barcelona, l’adopció del següent acord: 
 

APROVAR inicialment la modificació de crèdit 2/2019 del pressupost de 
l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes de l’exercici 2021, que recull un 
crèdit extraordinari per un import de cent noranta mil set-cents setanta-vuit euros 
amb seixanta-set cèntims (190.778,67 €) IVA exclòs. 

 

Tipus de modificació  Aplicació pressupostària Import (IVA exclòs) Finançament 

        

Crèdit extraordinari  4390P/202.00 190.778,67 € Romanent de tresoreria 
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Delegació Comercial de Barcelona 
 

 

I que correspon al següent detall: 
 
 

Concepte
Import            

IVA exclòs IVA 21%

Imort        

IVA inclòs 

1 Import proporcional IBI lloguer, 2017 11.500,84 € 2.415,18 € 13.916,02 €

2 Despeses manteniment 1r.trimestre 2017 i regularització derrama 2016 22.855,37 € 0,00 € 22.855,37 €

3 Despeses manteniment 2n.trimestre 2017 20.556,50 € 0,00 € 20.556,50 €

4 Import proporcional IBI lloguer 2018 10.065,72 € 2.113,80 € 12.179,52 €

5 Despeses manteniment 3r.trimestre 2017 19.357,23 € 0,00 € 19.357,23 €

6 Despeses manteniment 4t.trimestre 2017 22.558,87 € 0,00 € 22.558,87 €

7 Repercussió despeses 1r.trimestre 2018 i regularització 2017 21.942,53 € 0,00 € 21.942,53 €

8 Despeses manteniment  2n.trimestre 2018 20.935,74 € 0,00 € 20.935,74 €

9 Repercusió despeses serveis generals 4r. Trimestre 2018 20.193,49 € 0,00 € 20.193,49 €

10 Repercusio despeses serveis generals 3r. Trimestre 2018 20.812,38 € 0,00 € 20.812,38 €

TOTAL 190.778,67 € 4.528,98 € 195.307,65 €  
 
 
Segon.- NOTIFICAR a la Diputació de Barcelona, per tal que sotmeti a l’aprovació del Ple 
la proposta esmentada i procedeixi a efectuar la resta de tràmits de publicitat, aprovació 
definitiva, registre i entrada en vigor de la modificació pressupostària objecte d’aquest 
dictamen, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març.” 
 
 
5. Relació de decrets a donar compte o ratificar per la Junta de Govern.  
 

a) Decret número 2 de 22 de gener de 2021 
Donar compte del decret pel qual es proposa a la Presidència de la Diputació 
de Barcelona, l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’Organisme 
Autònom Local Patronat d’Apostes de l’exercici 2020. 
 
b) Decret número 28 de 5 de febrer de 2021 
Ratificació del decret pel qual es proposa elevar al Ple de la Diputació la 
rectificació de l’Inventari de l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes, a 31 de 
desembre de 2020, per un import de vint-i-sis mil vuit-cents vint-i-nou amb 
trenta-cinc cèntims (26.829,35 €). 
 
c) Decret número 29 de 5 de febrer de 2021 
Ratificació del decret pel qual es proposa a la Presidència de la Diputació de 
Barcelona l’aprovació de la memòria relativa a la gestió anual de l’Organisme 
Autònom Patronat d’Apostes corresponent a l’any 2020. 

 
El Diputat Daniel Gracia marxa a les 12:44h per incorporar-se a la Junta de 
Portaveus.  
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Delegació Comercial de Barcelona 
 

 

Sobre aquests decrets, el Gerent indica que són també qüestions procedimentals: la 
liquidació del pressupost, l’inventari i la memòria de gestió. Destaca la memòria de la 
gestió anual ja que l’any 2020 ha estat un any molt complicat per la crisi de la 
pandèmia i la realitat econòmica i social de les persones en general. En línia amb les 
dificultats de l’any 2020, el Gerent ressalta que aquest any 2021, l’Estat paga menys 
per la mateixa feina i a més, s’han de retornar diners de l’any anterior. Indica que a 
l’abril s’haurà de descomptar de la remuneració de l’Estat, els càlculs realitzats en un 
any difícil i això dóna com a resultat una reducció d’uns 80.000€. El Gerent informa 
que preveu un descens d’ingressos per a l’any 2021 del 10%, però que gràcies a 
una gestió molt prudent no hi haurà problemes de liquidesa. Amb aquesta 
informació, el Gerent és conscient que s’avança a la memòria de gestió del 2021, 
però ho vol posar en valor ja que resulta evident que les dificultats del 2020 s’estan 
patint ara i tindrà també el seu reflex en els propers exercicis.  
 
Els membres han disposat d’aquesta documentació des de la data de la 
convocatòria de la sessió. 
 
En conseqüència, els membres de la Junta de Govern, per unanimitat, es donen per 
assabentats del decret 2/2021, relatiu a la liquidació del pressupost i ratifiquen els 
decrets 28/2021 i 29/2021, relatius a l’inventari de béns i a la memòria de gestió, 
respectivament.  
 
 
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 16 de novembre de 2020, compresos entre els números 180 i 224 de 
2020, i els números 1 a 70 de 2021. 
 
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 
 
El Gerent es remet a la informació exposada en els punts anteriors, i vol fer un 
reconeixement de la difícil situació personal que han passat els punts de venda, 
en molts casos, formats per autònoms, i que, consegüentment, ha creat molta 
pressió en el personal del Patronat d’Apostes.  
 
 
8. Precs i preguntes.  
 
No se’n formulen.  
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Delegació Comercial de Barcelona 
 

 

 
 
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 
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