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Delegació Comercial de Barcelona 
 

 

 
 
 
 
 
 

A C T A 
 

Junta de Govern del Patronat d’Apostes 
 

Sessió de 14 de maig de 2021  
 
 
 

Data:  14 de maig de 2021 
Caràcter: Ordinari 
Inici: 12:34 hores  
Final: 12:39 hores 
Modalitat: Mitjançant l’eina “Microsoft Teams” 
 
 
ASSISTENTS 
 
President 
 
Ilm. Sr. Carles Ruiz Novella 
 
 
Vocals 
 
Ilm. Sr. David Escudé Rodríguez  
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. Alfredo F. Vega López 
Ilm. Sr. Josep Tarín i Canales  
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 18 de març de 2021. 
 
2.-  Dictamen pel qual es proposa al Ple de la Diputació de Barcelona, 

l’aprovació del de la modificació de la plantilla i la RLLT de l'Organisme 
Autònom Local Patronat d’Apostes de la Diputació de Barcelona de 
l'exercici de 2021. 

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

sessió ordinària de la Junta. 
 
4.-  Informació sobre el Patronat. 
 
5.-  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 Secretària 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. 
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1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de la Junta de Govern 
celebrada el dia 18 de març de 2021 
 
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 18 de març 
de 2021, 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 18 de 
març de 2021 es dona per aprovada per unanimitat.  
 
 
2. Dictamen pel qual es proposa al Ple de la Diputació de Barcelona, 
l’aprovació del de la modificació de la plantilla i la RLLT de l'Organisme 
Autònom Local Patronat d’Apostes de la Diputació de Barcelona de 
l'exercici de 2021.  
 
El President dona la paraula al Gerent qui, de forma breu, explica el motiu 
d’aquesta proposta que bàsicament fa referència al canvi de criteri de la 
Diputació en relació a les adscripcions de funcionaris als organismes 
autònoms.  
 
Indica que fins ara es disposava de funcionaris de la Diputació adscrits als 
organismes autònoms, de funcionaris d’organismes adscrits a la Diputació o, 
fins i tot, de funcionaris d’organismes adscrits a d’altres organismes. A partir 
de l’1 de juliol, això no és possible, de tal manera que al Patronat, actualment,  
presten serveis un funcionari de Diputació (oficial d’instal·lacions) i una 
funcionària de l’ORGT (la pròpia secretària del gerent) i a partir d’aquesta 
data, sobre la base del canvi de criteri, ja no podran prestar els seus serveis al 
Patronat. D’aquí que, com a solució d’emergència, s’han hagut de crear dos 
llocs de treball específics dins del Patronat. Així mateix, i per tal d’evitar 
incrementar el Capítol 1, s’ha amortitzat una plaça de Tècnic Mitjà. Això no vol 
dir que el Patronat no disposi de recursos suficients en el seu pressupost però 
s’ha considerat important mantenir el Capítol 1 segons previsió inicial.  
 
S’ha hagut de demanar aquesta reunió extraordinària perquè aquesta 
modificació de plantilla ha d’aprovar-se pel Ple de la Diputació i com que la 
propera sessió ordinària del Patronat no serà fins al mes de novembre, ha 
estat necessari que la Junta de Govern aprovi la proposta perquè pugui tenir 
efectes abans de l’1 de juliol. 
 
 
Els membres de la Junta de Govern, per unanimitat, aproven el dictamen de la  
presidència i adopten els acords que s’hi contenen: 
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“Fets 
 
La Junta de Govern del Patronat d’Apostes, en sessió de data 16 de novembre de 
2020, va aprovar elevar a la Diputació de Barcelona la proposta de pressupost 
d’aquest Organisme per a l’exercici 2021, que incloïa, entre d’altres, la seva plantilla i 
relació de llocs de treball. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26 de novembre de 2020, va 
aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l'exercici de 2021, 
així com les plantilles i les relacions de llocs de treball de la Diputació i dels seus 
organismes autònoms, entre els quals figura el Patronat d’Apostes, que va esdevenir 
definitivament aprovat en no presentar-se reclamacions dins del període d’exposició 
pública contra l’aprovació inicial (publicació de l’aprovació definitiva en el BOPB de 
30.12.2020 i DOGC núm. 8311, del 8.1.2021). 
 
No obstant, des de l’aprovació de l’actual plantilla i relació de llocs de treball per a 
l’any 2021, s’han produït diverses circumstàncies que obliguen a adequar els referits 
instruments de gestió de personal per tal de donar resposta a les necessitats 
organitzatives actuals, essent necessari amortitzar, crear i modificar algunes places i 
llocs de treball que s’hi contenen, tot tenint en compte que aquesta acció suposa el 
manteniment de la consignació pressupostària per a l’any 2021 sense que afecti al 
topall previst del capítol I del Pressupost. 
 
Concretament, les referides circumstàncies impliquen comptar amb un efectiu 
addicional a la plantilla amb la creació d’un lloc de treball d’oficial d’instal·lacions, codi 
retributiu D12.PO04 D, horari intensiu matí (GMG), que permeti reforçar l’activitat de 
manteniment de la xarxa tècnica dels Punts de Venda del Patronat d’Apostes, amb 
dependència directa del gerent de l’Organisme. 
 
Igualment, la inexistència del lloc de secretari/ària de Gerència, fa necessari 
recuperar la figura en el seu moment existent, a través d’atribuir aquesta condició al 
lloc de Tècnic Auxiliar existent, vacant, que depèn directament del gerent, amb la 
modificació per passar al codi retributiu C17.AS03, amb jornada ampliada. 
 
Per tal d’evitar una modificació de la despesa del capítol I, es procedeix igualment a 
amortitzar una plaça i lloc de treball de Tècnic Mitjà, que depèn de la Gerència del 
Patronat, codi B17.TG01, amb jornada ampliada. 
 
La Gerència d’aquest Organisme va emetre informes, mitjançant correus electrònics 
de dates 9 d’octubre i 4 de novembre de 2020, adreçats a la directora dels Serveis de 
Recursos Humans de la Corporació, fonamentant la necessària modificació en els 
termes indicats, proposant la creació del lloc de treball d’oficial d’instal·lacions 
D12.PO04 D i del lloc de treball de secretari/ària d’alt càrrec C17.AS03. 
 
A la vista de les circumstàncies esmentades i la manifesta necessitat urgent de 
comptar amb dos efectius addicionals a la plantilla, d’un lloc d’oficial d’instal·lacions, 
en data 5 de febrer de 2021 es va adscriure funcionalment a un empleat de la 
Corporació, mentre aquest Organisme no endugués a terme l’adequació dels seus 
instruments de recursos humans creant l’esmentat lloc de treball i, en tot cas, fins al 
30 de juny de 2021 com a màxim. Igualment, amb data d’efectes de 15 de juliol de 

Pàgina 4
Codi Segur de Verificació (CSV): f57f39c487d6f17d838a   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



 

5 

 

Delegació Comercial de Barcelona 
 

 

2019 es va adscriure un altre empleat, a càrrec dels pressupostos de l’ORGT, per a 
les funcions pròpies de secretari/ària d’alt càrrec. 
 
Fonaments de drets 
 
Els articles 27.1 i 32 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, preveuen la possibilitat de 
modificar la plantilla i la relació de llocs de treball amb posterioritat a la seva 
aprovació inicial juntament amb els pressupostos anuals. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 3.3.d).6 del Reial Decret 128/2018, de 16 de 
març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional, cal incorporar a l’expedient l’informe previ, preceptiu i 
no vinculant de la Secretaria. 
 
L’article 33.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
estableix la competència del Ple per aprovar la plantilla de personal i la relació de 
llocs de treball. 
 
L’article 44.2.f) del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, aprovat per 
Acord plenari de data 30 de gener de 2003 (BOPB núm. 42, de 18.2.2003), disposa 
que correspon al Ple de la Diputació l’adopció dels acords d’aprovació que, en relació 
amb els organismes autònoms d’ella dependents, facin referència a l’aprovació de la 
plantilla de personal i relació de llocs de treball. 
 
La competència per proposar l’aprovació d’aquesta resolució correspon a la Junta de 
Govern del Patronat d’Apostes, d’acord amb el que preveu l’article 9.m) dels Estatuts 
d’aquest Organisme (BOPB núm. 192, d’11.8.2004), amb posterior aprovació 
definitiva per part del Ple de la Corporació, a l’empara de l’art. 24.2.a) en relació a 
l’art. 24.1.f) del mateix text reglamentari intern. 
 
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.- INFORMAR FAVORABLEMENT i ELEVAR al Ple de la Diputació de 
Barcelona l’APROVACIÓ INICIAL de modificació de la plantilla del Patronat 
d’Apostes, en els termes que queden reflectits en l’Annex I i que es detallen a 
continuació: 
 

 Crear una plaça de personal funcionari d’oficial d’instal·lacions, grup de 
classificació C, subgrup C2. 

 Amortitzar una plaça de personal funcionari, tècnic mitjà, grup de classificació A, 
subgrup A2. 

 
Segon.- INFORMAR FAVORABLEMENT i ELEVAR al Ple de la Diputació de 
Barcelona l’ACTUALITZACIÓ de la relació de llocs de treball del Patronat d’Apostes, 
en els termes que queden reflectits en l’Annex II i que s’exposen a continuació: 
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 Crear un lloc de treball d’oficial d’instal·lacions, codi retributiu D.12.PO04 D, 
jornada general (G), horari Intensiu matí (MG), adscrit a la Gerència del Patronat 
d’Apostes. 

 Modificar el lloc de treball de tècnic auxiliar d’apostes, C.15.AT02, jornada 
especial ampliada específica, que passa a ser un de secretari/ària d’alt càrrec 
nivell 2, adscrit a la Gerència del Patronat d’Apostes, jornada ampliada, codi 
retributiu C.17.AS03, provisió per lliure designació. 

 Amortitzar el lloc de treball de tècnic mitjà, codi retributiu B.17.TG01, adscrit a la 
Gerència del Patronat d’Apostes, que es troba vacant. 

 
Tercer.- ASSENYALAR que la creació i modificació de la plaça i llocs de treball 
esmentats en els apartats anteriors no suposen increment del capítol 1 del 
Pressupost per al 2021, que es compensen en l’amortització de la plaça i lloc de 
treball indicats, d’acord amb la memòria econòmica que consta a l’expedient, que es 
reflecteix en l’Annex III. 
 
Quart.- NOTIFICAR els presents acords a la Direcció dels Serveis de Recursos 

Humans de la Diputació de Barcelona als efectes de la seva tramitació.” 

 
 
 

3. 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 18 de març de 2021, compresos entre els números 71 i 
114 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 
 
 
4. Informació sobre el Patronat 
 
El Gerent manifesta que no té informació per comentar en aquest punt. 
 
 
5. 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. 
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Un cop finalitzada la sessió, essent les 12:40h, s’hi incorpora el Sr. Alfredo Vega 
López, a qui se li informa que aquesta ha finalitzat. 
 

 

El President delegat                     La Secretària delegada  

 
 
 
Carles Ruiz Novella     Júlia Fajardo Garcia 
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