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Delegació Comercial de Barcelona 
 

 

 

 

 

 

 

 

A C T A 
 

Junta de Govern del Patronat d’Apostes 
 

Sessió de 30 de maig de 2018  
 
 
 

Data:  30 de maig de 2018 
Caràcter: Ordinària 
Inici: 13,05 hores  
Final: 13,40 hores 
Lloc: Sala Prat de la Riba, Rambla Catalunya, 126 – 3a.planta.  
                     Can Serra. 
 
 
ASSISTENTS 
 
 
Presidenta accidental 

Ilma. Sra. Rosa Funtané Vilà 
 

Vocals 

Ilm. Sr. Josep Monràs Galindo 
Sr. Xavier Boltaina Bosch, Gerent del Patronat 
 
 

Interventora delegada 

Sra. Carmen Gargallo Martín 

 

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 

Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès 
Ilm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 
Im. Sr. Josep Salom Ges 
Im. 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 2  

de novembre de 2017. 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa elevar a la Diputació de Barcelona la proposta de 

declarar diferents béns mobles com a efectes no utilitzables pel Patronat 
d’Apostes, d’acord amb el que disposa l’article 13.2 del Reglament català del 
Patrimoni dels ens locals, aprovat per decret 336/1998, de 17 d’octubre. 

 
3.- Relació de decrets a ratificar per la Junta de Govern: 
 

a) Decret número 14 de data 22 de gener de 2018 
 

Ratificació del decret d’aprovació dels estudis d’avaluació dels riscos 
específics i dels riscos inespecífics de l’Organisme Autònom Local Patronat 
d’Apostes.  
 

b) Decret número 52 de data 23 d’abril de 2018 
 

Ratificació del decret del Compte General de l’Organisme Autònom 
Patronat d’Apostes de l’exercici 2017 per elevar-lo al Ple de la Diputació de 
Barcelona. 

 
c) Decret número 63 de data 3 de maig de 2018 

 
Ratificació del decret d’aprovació de la rectificació de l’inventari de béns de 
l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes, amb efectes 31 de 
desembre de 2017. 

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

la Junta.  
 
5.- Informació sobre el Patronat. 
 
6.- Precs i preguntes. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
 
De forma prèvia a l’inici de la sessió, s’efectua la presentació de la Sra. Carmen 
Gargallo Martín, qui ostenta el càrrec de Interventora delegada del Patronat en 
substitució de l’anterior interventor delegat, Sr. Carles Bayen, per qüestions de 
reorganització interna en la Intervenció General, a la qual s’adscriuen.   
 
Seguidament, la Presidenta accidental dóna la benvinguda als assistents i 
posa de manifest la impossibilitat d’assistir a la sessió per part de la 
Presidenta de la Diputació qui li ha delegat la seva representació en aquesta 
Junta, mitjançant delegació signada en data d’avui, la qual s’adjuntarà com 
annex a la present acta.  
 
 
1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de la Junta de Govern 
celebrada el dia 2 de novembre de 2017. 
 
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 2 de 
novembre de 2017, 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 2 de 
novembre de 2017 es dóna per aprovada per unanimitat.  
 
 

2.- Dictamen pel qual es proposa elevar a la Diputació de Barcelona la 
proposta de declarar diferents béns mobles com a efectes no utilitzables 
pel Patronat d’Apostes, d’acord amb el que disposa l’article 13.2 del 
Reglament català del Patrimoni dels ens locals, aprovat per decret 
336/1998, de 17 d’octubre. 
 
La Presidenta dóna la paraula al Director adjunt de gestió qui exposa que es 
tracta de la baixa de l’inventari de material del Patronat en tant que han quedat 
fora d’ús pel seu deteriorament i la seva antiguitat.  
 
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.- Declarar els béns mobles que tot seguit es relacionen, els quals 
consten a l’inventari del Patronat d’Apostes amb els números de registre 
següents: 
 
 

Codi Descripció 
Brut 

comptable 
Valor comptable 

actual 

100021 APIL.LADOR ELÉCTRIC 4.550,89 0,00 

100346 IMPRESSORA LASERJET M3027X 1.755,95 0,00 

 
 
com a efectes no utilitzables pel Patronat d’Apostes, d’acord amb el que 
disposa l’article 13.2 del Reglament català del Patrimoni dels ens locals, 
aprovat per decret 336/1998, de 17 d’octubre. 

 
Segon.- Donar de baixa de l’inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit 
específic de “baixa per extinció”.” 

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

a) Decret número 14 de data 22 de gener de 2018 
 

Ratificació del decret d’aprovació dels estudis d’avaluació dels riscos 
específics i dels riscos inespecífics de l’Organisme Autònom Local 
Patronat d’Apostes.  

 

El Director adjunt de gestió indica que aquest estudi s’emmarca en la gestió 
en matèria de prevenció de  riscos que porta la Diputació de Barcelona 
mitjançant una encomana de gestió per part del Patronat. Exposa que s’ha 
seguit el procediment corresponent pel qual l’Oficina de prevenció de riscos 
laborals de la Diputació ha realitzat l’esmentada avaluació i l’ha recollit en 
l’estudi que es proposa aprovar.  
 
Conclou comentant que de l’estudi no se’n deriven riscos específics a 
destacar. 
 
Els membres de la Junta de Govern ratifiquen, per unanimitat, l’esmentat 
decret. 

 
 

b) Decret número 52 de data 23 d’abril de 2018 
 

Ratificació del decret del Compte General de l’Organisme Autònom 
Patronat d’Apostes de l’exercici 2017 per elevar-lo al Ple de la 
Diputació de Barcelona. 
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Autoritzada per la Presidenta, pren la paraula la Interventora delegada, Sra. 
Gargallo, qui exposa que un cop finalitzat l’exercici pressupostari i comptable 
del 2017, s’elaboren els estats financers i els comptes anuals que juntament 
amb els seus annexos integren el Compte General del Patronat d’Apostes 
conformat per la Intervenció i que, d’acord amb el que estableixen l’article 212 
del RDL 2/2004, de 5 de març, del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, la regla 47 de la Instrucció de Comptabilitat i les pròpies 
bases d’execució del pressupost, cal procedir al seu retiment i tramesa per a 
l’informe de la Comissió Especial de Comptes de la Diputació i perquè 
segueixi la seva tramitació per a l’aprovació definitiva pel Ple de la Corporació 
abans de l’1 d’octubre. 
 
Seguidament, el Sr. Monràs demana si es podria exposar algun resum dels 
números en termes globals. 
 
Li respon el Gerent, Sr. Boltaina, qui indica que, si no té inconvenient, tenia 
previst incloure algunes xifres en el punt 5 relatiu a la Informació sobre el 
Patronat, proposta que el Sr. Monràs accepta sense inconvenient. 
 
Així, els membres de la Junta de Govern ratifiquen, per unanimitat, l’esmentat 
decret. 

 
 

c) Decret número 63 de data 3 de maig de 2018 
 

Ratificació del decret d’aprovació de la rectificació de l’inventari de 
béns de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes, amb 
efectes 31 de desembre de 2017. 

 
La Interventora delegada exposa que la rectificació anual de l’inventari de 
béns és un tràmit preceptiu ja que s’integra en el Inventari consolidat de la 
Diputació de Barcelona i s’ha d’aprovar pel Ple corporatiu. 
 
Breument, comenta que s’ha verificat que la valoració de l’inventari general de 
béns del Patronat d’Apostes dóna una valor brut de 393.905,06 € a 31 de 
desembre de 2017, i que un cop aplicades les dotacions acumulades de 
l’amortització, dóna com a resultat un valor net de 56.627,83 €, que coincideix 
amb els valors enregistrats en el balanç de situació de l’organisme a la 
mateixa data. 
 
Finalitza la seva exposició, amb indicació de què durant l’exercici no s’han 
produït moviments, ni d’alta ni de baixa de béns. 
 
Els membres de la Junta de Govern ratifiquen, per unanimitat, l’esmentat 
decret. 
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4.- Donar compte de la relació de resolucions adoptades des de la 
darrera sessió de la Junta. 
 
En aquest punt es dóna compte dels decrets compresos entre els núms. 132 i 
163 de 2017  i entre els núms. 1 i 63 d’enguany. 
 
La Presidenta 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 
 
El Gerent comença la seva exposició amb indicació de què la recaptació a la 
província de Barcelona ha representat un 10% respecte a les vendes de la 
resta de l’Estat, és a dir, que a Barcelona es juga 1€ per cada 10€ que es 
juguen a la resta de l’Estat, tenint en compte que a Madrid és on més es juga. 
I com ja sabem, tan sols 3 províncies tenen la gestió en mans públiques i la 
resta està privatitzat.  
 
Quant a la davallada d’ingressos durant 2017, destaca que cal tenir present 
que la compra de loteria no es regeix per paràmetres comercials. Com a 
mostra, assenyala que a l’any 2009 (inici de la crisi econòmica) SELAE va 
recaptar en el conjunt de jocs uns 9.844 Milions d’euros, essent la societat 
espanyola pública més rentable. Destaca que d’aquesta recaptació, més del 
30%, en el cas de la loteria nacional, va directament al Tresor públic i la resta 
al pagament de premis. 
 
Continua explicant que la davallada ha estat general en tot el conjunt de 
l’Estat, ja que a l’any 2017 s’ha recaptat uns 8.900 Milions d’euros, o sigui, 
bastant menys que a l’inici de la crisi. 
 
Com a incidència, posa de manifest la campanya anti-loteria espanyola que 
s’ha endegat a Catalunya afavorint així la loteria catalana. Lleida també ha 
baixat molt les vendes, un 8 %. Barcelona, ha reduït les vendes en un 3,90 % 
mentre que a la resta de l’Estat ha augmentat en un 1,03%. S’evidencia així 
un efecte polític sobre les vendes de Loteria. 
 
Aquesta tendència a la baixa s’està mantenint, de manera que a la setmana 
21 de 2018 ja es porten unes pèrdues acumulades del 4,81% respecte de 
l’any anterior. Comparativament, a Girona s’ha perdut un 5%, a Lleida un 9% i 
a Tarragona un 3,38%. Comenta que hi ha hagut altres províncies de l’Estat 
que també han baixat però, en general, s’han augmentat les vendes. 



 

7 

 

Delegació Comercial de Barcelona 
 

 

 
El Director adjunt, a instància del Gerent, posa de manifest el cas del municipi 
de Prats de Lluçanès on les vendes de la loteria de nadal s’han reduït en un 
30% fins al límit que els seus propietaris (que és un negoci familiar) han 
manifestat dubtes de poder mantenir el punt de venda.  
 
Seguidament, el Sr. Monràs introdueix dues qüestions o reflexions: 
 
- La primera ve referida a altres raons que poden afectar a la davallada, com 

són els altres tipus de loteria o jocs d’atzar. Concreta la reflexió indicant 
que hi ha part del creixement de l’ONCE que també pot estar fent mal a la 
loteria nacional. Posa l’exemple de les campanyes de premis 
extraordinaris, de premis en forma de “sou per a tota la vida” i els premis 
coneguts com “rasques”, que es caracteritzen per la immediatesa.  

 
Així mateix, indica que s’han incrementat les dades sobre apostes on-line, 
sobre tot, les esportives.  

 
Amb aquesta reflexió, el Sr. Monràs, fa palès que l’increment d’aquests 
jocs amb les seves campanyes publicitàries i la immediatesa dels premis 
poden tenir una notable repercussió en el joc tradicional. 

 
- La segona reflexió s’emmarca en la naturalesa pública de la gestió, en el 

sentit, que la davallada d’ingressos no només afecta als treballadors del 
Patronat, sinó que la Diputació perd recursos per invertir en temes socials, 
en definitiva, per millorar les polítiques socials.  

 
A partir d’aquestes aportacions, s’obre un debat sobre la realitat de SELAE i la 
necessitat de reinventar-se per fer front a les noves tendències en el joc. 
 
El Director adjunt indica que SELAE és conscient de la repercussió dels altres 
jocs però, tot i així, continua invertint el 80% de les despeses de publicitat en 
la campanya de la Loteria de Nadal. 
 
La Presidenta accidental fa èmfasi en aquesta necessitat de modernització de 
les campanyes publicitàries. La resta de membres coincideixen amb aquesta 
opinió i en la possible repercussió social que tindria una publicitat dissenyada 
des del punt de vista social, ja que, segons destaca el Gerent, la Diputació 
inverteix un alt percentatge dels ingressos en afers socials mentre que l’Estat 
tant sols en dedica un 2%. 
 
Finalment, el Sr. Monràs recorda als assistents el debat mantingut durant la 
sessió anterior celebrada en data 2 de novembre de 2017, tot donant lectura 
del que consta a l’acta de dita sessió. Es reprodueix aquí el paràgraf a què fa 
referència el senyor diputat (punt 5, incís final, pàg. 6): 
 



 

8 

 

Delegació Comercial de Barcelona 
 

 

“Tots els membres es mostren d’acord en què aquest aspecte sobre la 
repercussió social en el territori és un fet diferenciador amb la resta de 
gestores privades que cal fer valer.” 

 
Com a conclusió i en línia amb el que s’ha dit, la Presidenta, amb 
l’assentiment de la resta d’assistents, reitera aquesta necessitat de posar en 
valor les inversions socials que gestiona la Diputació de Barcelona amb la 
recaptació de les loteries. 
 
 
6.- Precs i preguntes. 
 
No se’n formulen. 
 
 
I no havent més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió i s’estén la present 
Acta que signen la Presidenta accidental del Patronat d’Apostes, i la Secretària 
delegada que en dóna fe. 
 

La Presidenta accidental                        La Secretària delegada  

 

Rosa Funtané Vilà                                   Júlia Fajardo Garcia 


