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Delegació Comercial de Barcelona 
 

 

 

 

 

 

 

 

A C T A 
 

Junta de Govern del Patronat d’Apostes 
 

Sessió de 4 d’octubre de 2018  
 
 
 

Data:  4 d’octubre de 2018 
Caràcter: Ordinària 
Inici: 9,45 hores  
Final: 10,15 hores 
Lloc: Despatx del president, Rambla Catalunya, 126 – 1a.planta.  
                     Can Serra. 
 
 
ASSISTENTS 
 
 
President 

Excm. Sr. Marc Castells Berzosa 

 

Vocals 

Im. Sr. Josep Salom Ges 
Im. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 
Ilma. Sra. Rosa Funtané Vilà 
Ilm. Sr. Carles Rodríguez Herencia 
Sr. Santiago Valls Molina 
Sr. Xavier Boltaina Bosch, Gerent del Patronat 
 

Interventora delegada 
Sra. Carmen Gargallo Martín 
 
Secretària delegada  
Sra. Júlia Fajardo Garcia  
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Altres assistents 

Sr. Antonio Cortés Román, Director adjunt de gestió del Patronat d’Apostes 

Han excusat la seva absència 
 

Ilm. Sr. Josep Monràs Galindo 
 
 
 
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 

30 de maig de 2018. 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa elevar a la Diputació de Barcelona la proposta de 

pressupost per a l’exercici 2019, així com els annexos que l’acompanyen.  
 
3.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’expedient de contractació, promogut per 

l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes de la Diputació de Barcelona 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 Punts de 
Venda que configuren la xarxa  de la província de Barcelona, inclosa la capital” 
amb un pressupost base de licitació màxim de nou-cents setanta-sis mil set-cents 
seixanta-dos euros amb trenta-quatre cèntims (976.762,34 €), IVA inclòs.  

 
4.- Dictamen pel qual es proposa aprovar la pròrroga de mutu acord, per un període 

de 6 mesos a partir del 14 de gener de 2019, amb l’empresa Sociedad Estatal 
Correos y Telégrafos, SA, amb NIF A83052407, de la vigència del contracte 
formalitzat en data 21 de desembre de 2012, i prorrogat per decret de data 3 de 
febrer de 2016. 

 
5.- Relació de decrets a ratificar per la Junta de Govern. 
 

a) Decret número 80 de 21 de juny  de 2018 
 
Ratificació del decret de pròrroga del contracte del servei d’assistència tècnica 
integrada de la xarxa d’equipaments per als processos d’informació del 
Patronat d’Apostes amb l’empresa Anco, Sistemas de Gestión S. A. pel 
període comprès entre l’1 de juliol de 2018 i el 30 de juny de 2020. 

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

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

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
 
 
 
1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de la Junta de Govern 
celebrada el dia 30 de maig de 2018. 
 
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 30 de maig de 
2018, es dóna 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 30 de 
maig de 2018 es dóna per aprovada per unanimitat.  
 
 

2.- Dictamen pel qual es proposa elevar a la Diputació de Barcelona la 
proposta de pressupost per a l’exercici 2019, així com els annexos que 
l’acompanyen 
 
El President dona la paraula al Gerent, qui efectua un breu resum de les partides 
que conté la proposta de pressupost per al proper exercici, tot indicant que es 
tracta d’un pressupost clarament continuista amb petita disminució d’alguns 
conceptes. 
 
Els membres de la Junta de Govern acorden adoptar un acord la part dispositiva 
del text del Dictamen en el qual es conté,  es transcriu a continuació: 
 
 

“Primer.- INFORMAR favorablement el projecte de pressupost del Patronat 
d’Apostes, corresponent a l’exercici 2019, per un import anivellat dos milions 
cent cinquanta dos mil cent euros (2.152.100,00 €) en compliment del que es 
preceptua en l’art. 165 i següents del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que incorpora 
l’estat d’ingressos i despeses, la memòria justificativa, la resta de 
documentació prevista a l’art. 168 i les Bases d’execució del pressupost per 
a l’any 2019, així com de la plantilla de personal i la relació de llocs de 
treball, que s’adjunten, tot d’acord amb el previst en l’art. 18.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I, del Títol 
VI de l’esmentat text refós i d’acord amb el que disposen els articles 90 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’art. 126.1 
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del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l’art. 
283.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Segon.-  ELEVAR a la Diputació de Barcelona el projecte de pressupost del 
Patronat d’Apostes, format per l’estat d’ingressos i despeses, la memòria 
justificativa, la resta de documentació prevista a l’art. 168 i les Bases 
d’execució del pressupost per a l’any 2019, així com la plantilla del personal i 
la relació de llocs de treball, per  sotmetre’l a l’aprovació del Ple, dins del 
pressupost General de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que preveu 
l’art. 122 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, en relació amb els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim locals i els articles 165 i següents del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, 
de 5 de març.” 
 

 
3.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’expedient de contractació, 
promogut per l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes de la Diputació 
de Barcelona 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 Punts de Venda que configuren la 
xarxa  de la província de Barcelona, inclosa la capital” amb un 
pressupost base de licitació màxim de nou-cents setanta-sis mil set-
cents seixanta-dos euros amb trenta-quatre cèntims (976.762,34 €), IVA 
inclòs.  
 
El Gerent pren la paraula i destaca que aquest punt ha estat el motiu d’avançar 
la convocatòria de la Junta de Govern, en tractar-se d’un contracte subjecte a 
regulació harmonitzada i que conté la despesa més elevada del Patronat. Així, 
per indicació de la Secretaria, calia que l’òrgan competent d’acord amb els 
estatuts, es reunís per tal d’aprovar l’expedient de contractació enlloc de tramitar 
un decret de la presidència per motius d’urgència a ratificar posteriorment.  
 
El President confirma aquesta necessitat i agraeix a la Secretaria General la 
seva intermediació per possibilitar aquesta reunió i troba que s’ha adoptat una 
posició jurídicament més garantista. 
 
Seguidament, el Gerent explica l’objecte del servei de logística que, actualment, 
ve prestant la Societat Estatal Correos y Telégrafos, SA i que espera que també 
es presenti a la nova licitació, tot i que serà complicat mantenir el mateix nivell 
de preus que fins ara. 
 
Els membres de la Junta de Govern acorden adoptar un acord la part dispositiva 
del text del Dictamen en el qual es conté,  es transcriu a continuació: 
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“Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, promogut per l’Organisme 
Autònom Patronat d’Apostes de la Diputació de Barcelona 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 Punts de Venda que configuren la xarxa  de la 
província de Barcelona, inclosa la capital” amb un pressupost base de 
licitació màxim de nou-cents setanta sis-mil set-cents seixanta-dos euros 
amb trenta quatre cèntims (976.762,34 €), IVA inclòs.  
 
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, subjecte a regulació harmonitzada, 
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.- Publicar el corresponent anunci de convocatòria de la licitació al 
Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i al perfil del contractant de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- Autoritzar la despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació 
de nou-cents setanta-sis mil set-cents seixanta-dos euros amb trenta-
quatre cèntims (976.762,34 €), IVA inclòs, que es farà efectiva amb càrrec 
a les següents aplicacions pressupostàries: 
 

Exercici 
Import 

(IVA inclòs) 
Orgànic Programa Econòmic 

2019 226.072,41 € P06000000 4390P 227.09 

2020 497.440,26 € P06000000 4390P 227.09 

2021 253.249,67 € P06000000 4390P 227.09 

 
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.” 

 
4.- Dictamen pel qual es proposa aprovar la pròrroga de mutu acord, per 
un període de 6 mesos a partir del 14 de gener de 2019, amb l’empresa 
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, amb NIF A83052407, de la 
vigència del contracte formalitzat en data 21 de desembre de 2012, i 
prorrogat per decret de data 3 de febrer de 2016. 
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En relació amb el punt anterior, el Gerent explica que l’actual contracte finalitza 
la seva vigència el dia 13 de gener de 2019 i que, tot i que la preparació de 
l’expedient de contractació es va iniciar amb la suficient antelació, la posada en 
marxa de les novetats de la Llei de contractes del sector públic (en vigor des del 
mes de març), la complexitat del mercat de la missatgeria i la importància en 
volum dels serveis a prestar que ha d’abastar als 884 punts de venda, han fet 
que la tramitació s’iniciés més tard del previst i fa preveure que pugui no resultar 
adjudicat fins passada la data de finalització del contracte actual.  
 
En conseqüència i en previsió d’aquesta possibilitat, la Direcció adjunta de 
gestió ha negociat una pròrroga extracontractual amb Correos, en tant que 
aquest servei es considera essencial per al compliment de les finalitats del 
Patronat i és el que ara es proposa aprovar. 
     
Els membres de la Junta de Govern acorden adoptar un acord la part dispositiva 
del text del Dictamen en el qual es conté,  es transcriu a continuació: 
 
 

“Primer.- Prorrogar de mutu acord, per un període de 6 mesos a partir del 
14 de gener de 2018, amb l’empresa Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos, SA, amb NIF A83052407 la vigència del contracte formalitzat 
en data 21 de desembre de 2012, i prorrogat per decret de data 3 de 
febrer de 2016, per les quantitats següents:  

                            

 
 
 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa generada per la pròrroga amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 22709 “Altres treballs fets per 
empreses i professionals. Contracte logística i transport” del pressupost 
de l’any 2019 del Patronat d’Apostes, amb la condició suspensiva que per 
a la despesa esmentada existeixi consignació adequada i suficient en el 
pressupost de 2019. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa Sociedad Estatal 
Correos y Telégrafos.” 
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5.- Relació de decrets a ratificar per la Junta de Govern 
 

a) Decret número 80 de 21 de juny  de 2018 
 
Ratificació del decret de pròrroga del contracte del servei d’assistència tècnica 
integrada de la xarxa d’equipaments per als processos d’informació del 
Patronat d’Apostes amb l’empresa Anco, Sistemas de Gestión S. A. pel 
període comprès entre l’1 de juliol de 2018 i el 30 de juny de 2020. 

 
Els membres de la Junta de Govern ratifiquen, per unanimitat, l’esmentat 
decret. 

 

 
6.- Donar compte de la relació de resolucions adoptades des de la 
darrera sessió de la Junta. 
 
En aquest punt es dona compte dels decrets compresos entre els núms. 64 i 
117 d’enguany. 
 
El President pregunta als assistents si algú té alguna qüestió a comentar sobre 
els decrets dictats durant aquest període i en no formular-se’n cap, els membres 
acorden restar assabentats de la relació de resolucions. 
 
 
7.- Informació sobre el Patronat 
 
El Gerent, després d’una breu introducció històrica sobre la privatització de la 
gestió del joc a l’Estat, en què després de 10 anys, només ha quedat en mans 
públiques la gestió a Barcelona, Biscaia i Jaén, segueix explicant les 
condicions de l’actual Conveni que es va signar amb la SELAE al 2016 per 7 
anys (període 2017-2022) i que representa unes pèrdues pel Patronat d’un 
20% dels seus ingressos. Van donar al Patronat 3 anys de marge per fer 
l’adaptació, per tant, les noves condicions tindran efectes a partir de l’1 de 
gener de 2020. 
 
Informa sobre la darrera reunió mantinguda amb els representants de la 
SELAE el proppassat 4 d’octubre i la qualifica de molt complicada. Conclou 
dient que les negociacions no van anar bé. El nou equip directiu al front de la 
societat té una disposició poc negociadora. No volen fer excepcions, per tant, 
es disposa d’aquests 3 anys per aplicar el nou règim econòmic (nova fórmula 
de càlcul de remuneració). 
 
El President opina que des del punt de vista de l’interès públic, la gestió del 
joc sembla poc coherent, però la justificació se centra en destinar els 
ingressos a temes socials.  
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El Gerent indica que cal una decisió tot recordant que hi ha personal adscrit al 
Patronat i que si s’acaba decidint de no continuar, les opcions es redueixen a  
dues: la privatització o bé, que l’Estat es quedi amb la gestió de Barcelona. 
 
El President conclou que aquesta és una primera aproximació al problema 
que cal examinar per després prendre una decisió corporativa. 
 
 
8.- Precs i preguntes. 
 
Demana la paraula el Sr. Valls qui pregunta si s’han fet els càlculs del que 
representarà l’aplicació de les noves condicions econòmiques quan finalitzi el 
període dels 3 anys de transició i si haurà benefici. 
 
El Gerent respon que representen unes pèrdues notables que només fem 
notar a Barcelona, ja que, per exemple, Biscaia també recapta la retenció del 
20% en els pagaments de premis superiors a 10.000 euros, per tant, no li 
afecten tant les noves condicions de remuneració. Quant es concretin les 
pèrdues, caldrà decidir si es vol continuar o no.  
 
 
I no havent més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió i s’estén la present 
Acta que signen el President del Patronat d’Apostes, i la Secretària delegada 
que en dóna fe. 
 

El President                                            La Secretària delegada  

 

Marc Castells Berzosa                         Júlia Fajardo Garcia 


