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Delegació Comercial de Barcelona 
 

 

 

 

 

 

 

 
A C T A 

 
Junta de Govern del Patronat d’Apostes 

 
Sessió de 12 de novembre de 2019  

 
 
 

Data:  12 de novembre de 2019 
Caràcter: Constitutiu 
Inici: 12,20 hores  
Final: 12,45 hores 
Lloc: Sala Prat de la Riba, Rambla Catalunya, 126 – Sala -1, soterrani 1. 

Can Serra. 
 
 
ASSISTENTS 
 
President 

Ilm. Sr. Carles Ruiz Novella 

 

Vocals 

Ilm. Sr. Alfredo F. Vega López 
Ilm. Sr. Josep-Ramon Mut i Bosque 
Ilm. Sr. Daniel Gracia Álvarez 
 

Interventora delegada 
 
Sra. Carmen Gargallo Martí 
 
 
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 Tarín i Canales  
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La següent sessió versarà sobre l’examen i debat dels assumptes que conformen 
l’ordre del dia que es transcriu a continuació 
 
1.-  Constitució de la Junta de Govern. 
 
2.-  Donar compte de la pròrroga de l’adscripció com a Gerent de l’Organisme. 
 
3.-  Dictamen pel qual es proposa informar favorablement i 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 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 
RDL 2/2004, de 5 de març, i les Bases d’execució del pressupost per a l’any 2020, 
així com la plantilla del personal i la relació de llocs de treball del Patronat. 

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

ordinària de la Junta. 
 
5.-  Informació sobre el Patronat. 
 
6.-  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 primera sessió del mandat de la Junta de 
Govern.  
 
Seguidament, dona la paraula a la Secretària delegada per tal d’exposar el contingut del 
primer punt, relatiu a la constitució de l’òrgan col·legiat.  
 
 
1.  Constitució de la Junta de Govern 
 
La secretària delegada dona compte de la constitució de la Diputació de Barcelona, així 
com dels acords que afecten al Patronat d’Apostes com a sector públic de la 
Corporació. Així, efectua la següent exposició: 
 
D’acord amb l’article 8 dels Estatuts de l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes, la 
composició de la Junta de Govern és la següent: 
 

 Presidència: La persona titular de la Presidència de la Diputació de Barcelona o 
diputat o diputada en qui hagi delegat. 
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En aquest apartat, es dona compte del decret de presidència núm.8924/19, de 23 de 
juliol de 2019, que en el seu apartat cinquè, es delega la presidència de l’Organisme 
Autònom Patronat d’Apostes en favor de: 
 

- Sr. Carles Ruiz Novella 
 

 Vocals: sis membres designats pel Ple de la Diputació de Barcelona, un dels 
quals com a mínim ho serà d’entre els membres electes d’aquell. 

 
Es dona compte de l’acord Plenari 96/2019, de 23.07.2019, que en el seu Acord 
primer, apartat a) número 2, es designen els membres següents: 
 

Sr. David Escudé Rodríguez 
Sr. Alfredo F. Vega López 
Sr. Pere Pons i Vendrell 
Sr. Josep Tarin i Canales 
Sr. Josep-Ramon Mut i Bosque 
Sr. Daniel Gracia Álvarez 

 
Hi ha una vocalia més que correspon al Gerent de l’Organisme Autònom Patronat 
d’Apostes: 
 

Sr. Xavier Boltaina i Bosch 
 
D’altra banda significar que per decret de la Presidència núm. 12557/2019 de 7 de 
novembre, sobre delegació de signatura de decrets i altres actes administratius 
reservats a la Presidència de la Diputació, amb relació a l’Organisme autònom 
Patronat d’Apostes, es va delegar la signatura, en favor del seu President delegat, Sr. 
Carles Ruiz Novella, en relació amb algunes de les competències reservades a la 
Presidència previstes en l’art. 24 dels Estatuts de l’Organisme autònom. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 17 dels Estatuts, el quòrum per a la vàlida celebració 
de les sessions de la Junta de Govern serà d’un terç del nombre total dels seus 
membres, que mai no podrà ser inferior a tres persones, en primera convocatòria. En 
segona convocatòria, serà suficient la presència de tres membres; aquest quòrum 
haurà de mantenir-se al llarg de la sessió. 
 
En qualsevol cas, no es podrà celebrar cap sessió sense l’assistència de la 
Presidència i la Secretaria, o persones que les substitueixin. 
 
La Junta de Govern resta assabentada i queda constituïda la sessió. 
 
 
 
2. Donar compte de la pròrroga de l’adscripció com a Gerent de l’Organisme 
 
El president delegat dona compte del decret de presidència número 11163 de data 10 
d’octubre de 2019, en què es convalida la pròrroga, a partir de l’1 d’octubre de 2019, i 
en tant no es resolgui la convocatòria pública de provisió del lloc, de l’adscripció 
provisional del funcionari senyor Xavier Boltaina i Bosch al lloc de treball de gerent de 
l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes. (Exp. 2019/13582). 
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Els membres de la Junta de Govern es donen per assabentats. 
 
 
3. Dictamen pel qual es proposa informar favorablement i 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 del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i les Bases 
d’execució del pressupost per a l’any 2020, així com la plantilla del personal 
i la relació de llocs de treball del Patronat. 

 
El president delegat dona la paraula al Gerent qui efectua una breu exposició sobre el 
contingut d’aquest Pressupost. 
 
Inicia el resum indicant que es tracta d’un pressupost equilibrat entre despeses i 
ingressos. El pressupost total d’ingressos i de despeses és de 1.816.000 €  i aquest 
suposa una disminució del 15,62% respecte del pressupost de 2019.        
 
Per a la seva elaboració s’han tingut en compte les directrius generals de la Diputació 
així com a la previsió d’ingressos procedents del nou model de finançament, a partir 
de l’exercici 2020, segons la nova fórmula derivada del contracte vigent amb la 
SELAE, així com l’estimació d’una baixada de l’1% respecte de 2019 en la recaptació 
del conjunt de jocs que gestiona el Patronat.  
 
Seguidament, indica que aquesta davallada es ve produint des de l’any 2017 en què 
la venda de loteries estatal s’ha vist afectada per la situació política de Catalunya. 
Com a exemple, indica que a Lleida les vendes han baixat un 20%. 
 
Quant a la plantilla i la RLLT explica que per a 2020 s’ha disminuït de 28 a 24 places, 
que es basa en una reorganització per l’efecte de les tecnologies. Com a curiositat, 
explica que el Patronat havia arribat, temps enrere, a disposar de 500 persones, ja 
que les travesses es feien manuals.  
 
Finalment, indica que tot i aquests ajustos pressupostaris queda garantida la 
solvència de l’Organisme  Autònom que s’autofinança sense necessitat d’aportació 
de la Diputació. 
 
Els membres de la Junta de Govern, per majoria, amb l’abstenció del grup PP,  
acorden aprovar un dictamen, que es transcriu a continuació:  
 

“Vist que la Gerència de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes de la 
Diputació de Barcelona ha elaborat el projecte del pressupost del referit 
Organisme per a l’exercici 2020, on s’incorpora reglamentàriament l’estat 
d’ingressos i despeses, així com també la preceptiva memòria justificativa, la 
resta de documentació prevista a l’art. 168 del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març i les Bases 
d’execució del pressupost per a l’any 2020, així com de la plantilla de personal 
i la relació de llocs de treball, tot d’acord amb la normativa pressupostària i de 
funció pública. 
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Atès que el pressupost esmentat presenta en el seu estat de despeses uns 
crèdits inicials totals d’un milió vuit-cents setze mil euros (1.816.000,00 €) i en 
el seu estat d’ingressos unes previsions inicials totals d’un milió vuit-cents 
setze mil euros (1.816.000,00 €), resultant en conseqüència un pressupost 
equilibrat. 
 
Vist l’informe de la intervenció delegada sobre la proposta d’aprovació del 
pressupost de l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes de la Diputació de 
Barcelona per a l’exercici 2020. 
 
Vist l'article 9 b) dels Estatuts de l’Organisme Autònom Patronat d'Apostes 
que indica que és competència de la Junta de Govern "informar i elevar el 
projecte de pressupost a la Diputació de Barcelona per sotmetre'l a l'aprovació 
del Ple". 
 
Vistos els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, els articles 162 a 169 del Text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
així com la resta de normativa vigent aplicable. 
 
Vist l’apartat cinquè del decret de Presidència núm. 8924/19, de 23 de juliol 
(BOPB de 25-7-2019), sobre nomenament i delegació de l’exercici de les 
competències de la Presidència en favor dels/de les Presidents/es 
delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des 
adjunts/es d’àrea i de matèria. 
 
Per tot l'exposat, el sotasignat proposa a la Presidència delegada de 
l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes, per tal que elevi a la Junta de 
Govern de l’Organisme l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- INFORMAR favorablement el projecte de pressupost de 
l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes de la Diputació de Barcelona, que 
correspon a l’exercici 2020, per un import anivellat d’un milió vuit-cents setze 
mil euros (1.816.000,00 €) 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 del 
referit RDL 2/2004 i les Bases d’execució del pressupost per a l’any 2020. 
 
Així mateix s’inclouen els instruments de gestió de personal de la plantilla de 
personal i la relació de llocs de treball, que s’adjunten, de conformitat  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 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, i 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
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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 de dit RDL 2/2004 i 
les Bases d’execució del pressupost per a l’any 2020, 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.” 

 
 

4. 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 7 de febrer de 2019, compresos entre els números 5 i 170.  
 
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. 
 
 
 
5. Informació sobre el Patronat 
 
Prèviament autoritzat pel President delegat, el Gerent, en tant que aquesta és la 
sessió constitutiva de la Junta de Govern i els seus integrants són membres nous, 
efectua una breu explicació sobre els antecedents, competències i finalitats del 
Patronat. 
 
Comença exposant que els seus inicis es remunten a l’any 1946, amb la creació de 
l’extint “Patronato de Apuestas Mutuas Deportivo Benéficas” que va ser substituït per 
la creació, per part de la Diputació, de l’Organisme Autònom Local Patronat 
d’Apostes a l’any 1985.  
 
Indica que a partir de la privatització de la gestió de joc públic estatal, les delegacions 
provincials deriven cap al sector privat, a excepció, de tres: Barcelona, Jaén i Bilbao, 
que continuen la gestió com a sector públic. 
 
Indica que fins al 2016, cada delegació ha funcionat amb el seu status quo i des de 
l’Estat central es va decidir unificar models. Per tant, al novembre de 2016, SELAE 
obliga a les delegacions del sector públic a adherir-se a un contracte conceptuat per 
les empreses privades per a un millor control dels beneficis amb el joc.  
 
En aquest context, el Gerent indica que cal tenir en compte alguns paràmetres propis 
del Patronat: 
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- Que, any rere any, les vendes de joc públic estatal a la província de 
Barcelona representen, sobre el total estatal, al voltant del 10 per cent i 
que, en còmput de Catalunya, les vendes gestionades pel Patronat 
suposen el 75 per cent del joc públic estatal a la Comunitat. Aquest import, 
però, ha anat baixant des del 2017, si bé la demarcació menys afectada 
percentualment –que no en volum total, per ser la més gran- ha estat la de 
Barcelona, de tal manera que això vol dir que es calcula que, a finals del 
2019, la gestió estarà al voltant del 9 o 10% del còmput estatal.  

- Que els càlculs amb els que es aquests moments es treballa és que a 
Barcelona, la venda de joc públic estatal haurà estat en una xifra superior 
als 900 milions d’euros, el que ens situa en el segon lloc a nivell estatal, 
després de Madrid. 

- Que, tradicionalment, els ingressos del Patronat han estat orientats a 
qüestions socials, com l’esport i d’altres, per bé que des del 2015 s’ha fet 
una gestió molt acurada per evitar pèrdues, quelcom que a hores d’ara ja 
es pot preveure que no succeirà.  
 

Destaca que resulta sorprenent que, amb aquests paràmetres, es vulgui englobar 
Barcelona en el mateix acord que els privats. 
 
Seguidament informa que, de les altres diputacions, Jaén va signar el contracte 
proposat sense preguntes i Bilbao va oposar una mica més de resistència ja que li 
representava unes pèrdues econòmiques importants (gairebé, 2 Milions anuals), però 
acaba signant; fet que podria explicar-se pel règim foral que se’ls aplica. 
 
Des de la Diputació de Barcelona es va impulsar una negociació que va finalitzar amb 
un model transitori per als anys 2017, 2018 i 2019 segons el qual la SELAE 
continuaria remunerant el servei amb la fórmula anterior i que, a partir de l’1 de gener 
de 2020, ja s’aplicaria el mòdul general de l’Estat. Aquest període transitori permetria, 
d’una banda, l’adaptació del Patronat d’Apostes i, per l’altra, la valoració sobre si era 
viable l’Organisme Autònom. Aquesta valoració ha estat positiva un cop efectuades 
les adaptacions necessàries.  
 
A continuació explica que es va calcular que, amb la nova fórmula, a l’any 2020, es 
tindrien uns ingressos d’entre 200.000€ i 250.000€, això juntament amb el fet que el 
Patronat disposa d’una plantilla especialitzada, va derivar en la decisió de continuar 
amb la gestió de l’Organisme.  
 
Tampoc es pot perdre de vista que Barcelona disposa de 884 punts de venda, que 
representa el nombre més elevat de punts de les províncies de l’Estat i que la majoria 
d’aquests negocis són empresaris autònoms, raó per la qual l’assistència que ofereix 
el Patronat d’Apostes s’ha de posar en valor, ja que suposa donar servei a un 
col·lectiu d’empresaris i treballadors dependents que necessiten d’un suport tècnic i 
acompanyament professional molt intens. 
 
Finalment, destaca la importància de la gestió de l’Organisme i que SELAE compleix 
puntualment amb les seves obligacions econòmiques. 
 
Es mostra a disposició dels presents per resoldre les qüestions que puguin plantejar-
se, tot finalitzant la seva exposició. 
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El President delegat agraeix l’explicació. 
 
 
6. 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 


