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A C T A 
 

Junta de Govern del Patronat d’Apostes 
 

Sessió de 7 de febrer de 2019  
 
 
 

Data:  7 de febrer de 2019 
Caràcter: Extraordinària 
Inici: 11,35 hores  
Final: 11,55 hores 
Lloc: Sala Prat de la Riba, Rambla Catalunya, 126 – 3a.planta.  
                     Can Serra. 
 
 
ASSISTENTS 
 
 
President 

Excm. Sr. Marc Castells Berzosa 

 

Vocals 

Ilm. Sr. Josep Salom Ges 
Ilma. Sra. Rosa Funtané Vilà 
Ilm. Sr. Josep Monràs Galindo 
Sr. Xavier Boltaina Bosch, Gerent del Patronat 
 

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

Altres assistents 

Sr. Antonio Cortés Román, Director adjunt de gestió del Patronat d’Apostes 
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Han excusat la seva absència 
 

Ilm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 
Ilm. Sr. Carles Rodríguez Herencia 
Sr. Santiago Valls Molina 
 
 
 
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 4 

d’octubre de 2018. 
 

2.-  Dictamen pel qual es proposa l’adjudicació, de conformitat amb la proposta de la 
Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, en 
sessió de data 28 de novembre 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. 

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

l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes per a l’exercici 2019 amb la finalitat 
d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial risc d’exclusió 
social. 

 
4.-  Dictamen pel qual es proposa informar i elevar a la Diputació de Barcelona la 

modificació pressupostària 1/2019 per incorporació del romanent de tresoreria 
per fer front al pagament del lloguer de l’any 2018. 

 
5.-  Dictamen pel qual es proposa elevar a la Diputació de Barcelona la rectificació 

de l’inventari de béns del Patronat d’Apostes de l’exercici 2018, per a la seva 
aprovació i integració a l’inventari general consolidat de béns i drets de la 
Diputació. 

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

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

 
 
 
 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de la Junta de Govern 
celebrada el dia 4 d’octubre 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 4 d’octubre 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 4 
d’octubre de 2018 es dóna per aprovada per unanimitat.  
 
 

2.- Dictamen pel qual es proposa l’adjudicació, de conformitat amb la 
proposta de la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la 
Diputació de Barcelona, en sessió de data 28 de novembre 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. 
 
El President dona la paraula al Gerent, qui efectua una breu explicació dels 
antecedents de l’adjudicació del contracte del servei de distribució de la loteria 
als punts de venda (recepció, administració, manipulació, transport, lliurament, 
recollida i  emmagatzematge del material). Indica que l’única empresa que s’ha 
presentat a la licitació és Correos y Telégrafos, SA, ja que l’altra empresa que 
tenia capacitat per encarregar-se d’un servei d’aquestes dimensions era Unipost 
i actualment, aquesta s’ha declarat en concurs de creditors.  
  
El contracte es va licitar per un preu base biennal de 976.762,34 €, formulat en 
termes de preus unitaris per diferents serveis i s’ha adjudicat per un total de 
808.318,72 €, tot això IVA inclòs. Aquest preu suposa un increment respecte del 
que es paga actualment amb el contracte prorrogat. 
 
Recorda el Gerent que va costar molt arribar a un acord amb Correos per signar 
la pròrroga actual ja que eren preus de l’any 2013 i resultava insatisfactori per 
l’empresa. Tot i així, van signar aquesta pròrroga durant el temps necessari per 
adjudicar el nou contracte.  
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El Gerent exposa que l’acord d’adjudicació que se sotmet a l’aprovació de la 
Junta de Govern també proposa facultar el President per aprovar la resolució 
anticipada del contracte vigent un cop es formalitzi el nou contracte, i facultar el 
Gerent per a la formalització d’aquest nou contracte.  
 
Els membres de la Junta de Govern, per unanimitat, aproven el dictamen de la 
presidència i adopten els acords següents: 
 

“Primer.- Adjudicar de conformitat amb la proposta de la Mesa de 
Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, en sessió 
de data 28 de novembre 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: 

 

 

 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) 
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Segon.- L’inici de vigència del contracte serà des de l’1 abril de 2019 fins al 
31 de març de 2021. No obstant l’anterior, la duració del present contracte 
queda supeditada al contractre de gestió de serveis subscrit entre el Patronat 
d’Apostes i la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. En cas de 
produir-se la rescissió del contracte entre SELAE i el Patronat, el present 
contracte quedaria automàticament extinguit sense més obligacions que les 
derivades de l'últim servei prestat. 

 
Tercer.- Reajustar la 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.  

 
Reajustaments:  

 

Exercici 
Aplicació 

pressupostaria 

Import 
autoritzat 

(IVA 
inclòs) 

Import 
adjudicació 

definitiva (IVA 
exclòs) Reajustament 

2019 4390P/22709 226.072,41 248.504,60 22.432,19 

2020 4390P/22709 497.440,26 335.956,70 -161.483,56 

2021 4390P/22709 253.249,67 83.570,70 -169.678,97 

TOTAL    976.762,34 668.032,00 -308.730,34 

 
 

 
Adjudicació definitiva: 

 

 

Aplicació 
pressupostària 

Import 
sense IVA IVA 

Import IVA 
inclòs 

Any 2019 4390P/22709 
    
248.504,60    

               
52.185,97        300.690,57    

Any 2020 4390P/22709 
    
335.956,70    

               
70.550,91        406.507,61    

Any 2021 4390P/22709 
      
83.570,70    

               
17.549,85        101.120,55    

     
TOTAL 

ADJUDICACIÓ   
    
668.032,00    

             
140.286,72        808.318,72    

 

 
 

Desglossat de la següent manera: 
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ANY 2019                     

1 d'abril a 31 

desembre 2019

Preus PV Total setmanal Setmanes Total

Administració 1,80                                883 1.589,40                39 61.986,60               

Transport 4,00                                883 3.532,00                39 137.748,00             

Serveis 

extraordinaris 2,50                                883 2.207,50                5 11.037,50               

Preu unitari Palés Setmanes

Emmagatzematge 

setmanal 6,45                                150 39 37.732,50  
 

 

IMPORT SENSE IVA  IVA IMPORT IVA INCLÒS 

248.504,60  52.185,97  300.690,57  

 
 

ANY 2020 Preus PV Total setmanal Setmanes Total

Administració 1,80                                883 1.589,40                53 84.238,20               

Transport 4,00                                883 3.532,00                53 187.196,00             

Serveis 

extraordinaris 2,50                                883 2.207,50                6 13.245,00               

Preu unitari Palés Setmanes

Emmagatzematge 

setmanal 6,45                                150 53 51.277,50                
 
 

IMPORT SENSE IVA  IVA IMPORT IVA INCLÒS 

                     
335.956,70    

                   
70.550,91    

                       
406.507,61    

 
1 al 31 de març de 

2021
Preus PV Total setmanal Setmanes Total

Administració 1,80                                883 1.589,40                13 20.662,20               

Transport 4,00                                883 3.532,00                13 45.916,00               

Serveis 

Extraordinaris 2,50                                883 2.207,50                2 4.415,00                 

Preu unitari Palés Setmanes

Emmagatzematge 

setmanal 6,45                                150 13 12.577,50                
 
 

IMPORT SENSE IVA  IVA IMPORT IVA INCLÒS 

                       
83.570,70    

                   
17.549,85    

                       
101.120,55    
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Quart.- Comunicar a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el 
contracte quan sigui requerit, en el ben entès que la dita formalització no es 
produirà abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la 
notificació de la present resolució. 

 
 

Cinquè.-  Facultar al President del Patronat d’Apostes per tramitar la resolució 
anticipada del vigent contracte prorrogat per la Junta de Govern de data 4 
d’octubre de 2018 i el corresponent reajustament comptable, un cop l’empresa 
adjudicatària formalitzi el contracte a què fa referència els acords anteriors. 

 
 

Sisè.- Facultar al Gerent del Patronat d’Apostes per a la formalització del 
contracte. 

 
Setè.- Notificar la present resolució a l’empresa Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos, S.A. i Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant 
de la Diputació de Barcelona.” 

 
 

3.- Dictamen pel qual es proposa aprovar la reserva social de contractació 
de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes per a l’exercici 2019 
amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb 
especial risc d’exclusió social. 
 
El Gerent explica que es tracta de la quantia que fixa el Patronat cada exercici 
als pressupostos en matèria de reserva social en la contractació. Es proposa 
reservar la quantitat de 1.200€ per al contracte de servei de destrucció de 
loteries per a l’any 2019, que es presta per un centre especial de treball.  
 
Els membres de la Junta de Govern, per unanimitat, aproven el dictamen de la 
presidència i adopten els acords següents: 
 
 

“Primer.- Aprovar la reserva social de contractació de l’Organisme Autònom 
Local Patronat d’Apostes de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2019, 
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 
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requerir la constitució de garanties provisionals o definitives, tot 
respectant els principis de no discriminació, d’objectivitat i de publicitat. 

 
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 seves normes reguladores, 
estatuts o regles fundacionals, tinguin relació directa amb l’objecte del 
contracte. 

 
e. Es fixa el percentatge d’un 0,2% de reserva social a aplicar sobre 

l’import de despesa executada per l’Organisme Autònom Local 
Patronat d’Apostes de la Diputació de Barcelona, per a les prestacions 
objecte de reserva en l’exercici anterior.  
 

f. La quantitat màxima de despesa es fixa en un import d’1.200,00 € (IVA 
inclòs). 
 
 

Segon.- Executar aquests acords, mitjançant les resolucions d’aprovació i 
adjudicació de l’òrgan competent de l’Organisme Autònom Patronat 
d’Apostes.  

 
Tercer.- Publicar els següents acords en el tauler d’anuncis de 
l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes.” 

 
 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa informar i elevar a la Diputació de 
Barcelona la modificació pressupostària 1/2019 per incorporació del 
romanent de tresoreria per fer front al pagament del lloguer de l’any 
2018. 
 

Pren la paraula el Gerent qui exposa els antecedents del contracte de lloguer 
dels espais que ocupa el Patronat. Abans de l’explicació, indica que un contracte 
de lloguer entre l’ens matriu i el seu organisme depenent, en realitat, es tracta 
d’una disfunció. Explica que amb les condicions econòmiques del Conveni 
anterior amb la SELAE, el Patronat tenia un percentatge d’ingressos més elevat i 
calia reflectir en els seus comptes les despeses reals, per això, van pactar amb 
la Diputació de subscriure un contracte d’arrendament per l’ús d’aquesta part de 
l’edifici amb el pagament d’una renda anual. 
  
Amb les condicions actuals del nou Conveni, la necessitat és reduir despeses i a 
més, s’ha considerat necessari unificar la situació amb la resta d’organismes 
autònoms de la Diputació, de manera que en 2019 no s’ha prorrogat el contracte 
d’arrendament i s’ha aprovat per la Diputació una adscripció de l’ús dels espais a 
les finalitats del Patronat. Durant aquest procés de decisió, va quedar pendent el 
pagament del lloguer corresponent a l’any 2018, i a aquest és el que cal fer front, 
per això es proposa aprovar aquest suplement de crèdit del pressupost de 2019. 
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Els membres de la Junta de Govern, per unanimitat, aproven el dictamen de la 
presidència i adopten els acords següents: 
 

“Primer.- INFORMAR la modificació de crèdit 1/2019 del pressupost de 
l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes de l’exercici 2019, i ELEVAR 
al Ple de la Diputació de Barcelona, l’adopció del següent acord: 

 
APROVAR inicialment la modificació de crèdit 1/2019 del pressupost 
de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes de l’exercici 2019, 
que recull un suplement de crèdit per un import de cent vint-i-un mil 
tres-cents cinquanta-dos euros amb vuitanta-un cèntims (121.352,81 
€) (IVA exclòs). 
 

Tipus de 
modificació  

Aplicació 
pressupostària 

Import (IVA 
exclòs) Finançament 

        

Suplement de 
crèdit 4390P/202.00 121.352,81 € 

Romanent de 
tresoreria 

 
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.- Dictamen pel qual es proposa elevar a la Diputació de Barcelona la 
rectificació de l’inventari de béns del Patronat d’Apostes de l’exercici 
2018, per a la seva aprovació i integració a l’inventari general consolidat 
de béns i drets de la Diputació.  
 
 
El President cedeix la paraula al Director adjunt de gestió qui indica que la 
rectificació anual de l’inventari respon a la necessitat de regularitzar les altes i 
baixes dels actius del Patronat per disposar d’un inventari actualitzat per 
incorporar-se al consolidat de la Diputació, i en resposta a la pregunta del 
President, indica que no hi ha cap moviment rellevant a destacar.  
 
Els membres de la Junta de Govern, per unanimitat, aproven el dictamen de la 
presidència i adopten els acords següents: 
 
 

“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 
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Corporació, la rectificació de l’inventari de l’Organisme Autònom Patronat 
d’Apostes, a 31 de desembre de 2018, per un import de trenta vuit-mil cent 
catorze euros amb seixanta-vuit cèntims (38.114,68 €). 

 
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.” 

 
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. 118 i 
175 de l’any 2018, i dels decrets compresos entre els núms. 1 i 4 de l’any 2019.  
 
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 comença l’exposició informant de la reunió que va tenir lloc, a 
instàncies seves, en el dia d’ahir a la seu del Patronat d’Apostes amb 
assistència de tot el seu personal. Explica que, després de dos anys d’intents 
de negociació amb la SELAE sense arribar a cap acord concret, el personal va 
manifestar la seva inquietud per la situació laboral.  
 
Un cop exposada aquesta prèvia, explica que durant aquest any 2019 la 
gestió del Patronat d’Apostes no tindrà variació ja que fins el 31 de desembre 
d’aquest no finalitza el període transitori pactat amb la SELAE, i que a partir 
de l’any 2020 entraran en vigor les condicions econòmiques per les quals es 
deixarà d’ingressar un percentatge important.  
 
Indica que, en la seva opinió, aquest any no es donen les condicions 
apropiades per prendre cap decisió de futur, degut a la convocatòria 
d’eleccions municipals que afecten a la Diputació, però que després sí estaran 
en disposició d’analitzar les plantilles de personal, les càrregues de feina i les 
despeses de funcionament. Creu que caldrà replantejar les funcions de 
l’Organisme i els seus beneficis, i posar en valor que aquests tinguin un 
aprofitament de caràcter social.  
 
Afirma que el nou equip de govern resultant de les eleccions haurà de tenir en 
compte totes aquestes dades per poder prendre un decisió sobre el Patronat.  
 
El President proposa que, si cal, es podria anar més enllà de la Direcció de 
SELAE, i anar a negociar amb el govern central a Madrid per fer valdre la 
gestió del Patronat a la demarcació territorial de Barcelona.  
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El Gerent exposa que la recomanació actual de la Direcció de la SELAE a 
Madrid és que cal rebaixar les despeses de personal i això és el que caldria 
rebatre. No obstant això, creu que el problema que es trobarà el nou equip de 
govern resultant de les eleccions municipals és que quan aquí s’estigui en 
disposició d’anar a negociar, és possible que a Madrid estiguin en període 
electoral, i aquest és el motiu pel qual creu que no es podrà arribar a un acord 
durant aquest 2019. Així, reitera que, en la seva opinió, no podrà ser fins el 
2020 quan s’estarà en disposició d’anar a negociar.  
 
El President sol·licita al Gerent que traslladi al personal del Patronat un 
missatge de calma de part de la presidència, en el sentit que s’intentarà 
negociar sense perdre de vista les respectives situacions laborals en el 
benentès que es tracta de personal de la Diputació. 
  
El Gerent explica que actualment presten servei 18 empleats del Patronat que 
són els que resultarien afectats i que ell, com a Gerent, desenvolupa les seves 
funcions per acumulació. Conclou que està segur que no hi haurà cap 
problema per a les persones.  
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Josep Monrás qui es posa a disposició de 
la presidència per acompanyar o formar un front conjunt en les negociacions. 
Indica que, més enllà de la problemàtica del personal, la Corporació no pot 
deixar de banda la importància dels recursos econòmics que es perdrien i que 
van destinats a finalitats culturals, socials i esportives. Creu fermament, tal 
com ha reiterat en altres ocasions, que s’haurien d’esmerçar tots els esforços 
per fer valdre aquest valor en termes econòmics i que, tot donant suport a la 
proposta del President relativa a anar per sobre de la Direcció de la SELAE, 
indica que cal anar a defensar aquesta singularitat del Patronat d’Apostes i la 
seva gestió amb finalitats públiques. 
 
Seguidament, la Sra. Rosa Funtané intervé per manifestar-se a favor d’aquest 
punt de vista i, igualment, es posa a disposició de la presidència per formar dit 
front conjunt, amb el convenciment de què tots els membres de la Junta de 
Govern del Patronat també hi estaran d’acord.  
 
El President agraeix la disposició manifestada pels membres de la Junta i 
indica que hi ha acord de tots els grups en la defensa d’aquests interessos. 
 
 
 
 
8.- Precs i preguntes. 
 
No se’n formulen. 
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I no havent més assumptes per tractar, el President aixeca la sessió de la qual 
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 


