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Delegació Comercial de Barcelona 
 

 
 
 
 
 
 

A C T A 
 

Junta de Govern del Patronat d’Apostes 
 

Sessió de 23 de juny de 2022  
 
 
 

Data:  23 de juny de 2022 
Caràcter: Ordinari 
Inici: 12:12 hores  
Final: 12:20 hores 
Lloc:   Can Serra, Sala -1, soterrani 1, Rbla. Catalunya, 126, Barcelona 
 
 
ASSISTENTS 
 
President 
 
Ilm. Sr. Carles Ruiz Novella 
 
Vocals 
 
Ilm. Sr. Pere Pons i Vendrell  
Ilm. Sr. Valentí Junyent Torras 
Sr. Xavier Boltaina i Bosch 
 
 
Secretària delegada  
 
Sra. Júlia Fajardo Garcia  

 

Han excusat la seva absència: 
 
Ilm. Sr. David Escudé Rodríguez  
Ilm. Sr. Josep Monràs Galindo 
Ilm. Sr. Josep-Ramon Mut i Bosque 
Ilm. Sr. Daniel Gracia Álvarez 
Sr. Gerard Santafe Civit, Interventor delegat 
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Delegació Comercial de Barcelona 
 

 
 
 
 
 
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 3 de novembre de 2021. 
 
2.-  Dictamen pel qual es proposa prorrogar amb l’empresa ANCO, 

SISTEMAS DE GESTIÓN, S.A., amb NIF A58269085, amb efectes d’1 de 
novembre de 2022 al 31 d’octubre de 2024, la vigència del contracte 
formalitzat amb data 16 de setembre de 2020, relatiu al “Servei 
d’assistència tècnica integrada de la xarxa d’equipaments per als 
processos d’informació de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes 
de la Diputació de Barcelona” per un import de 70.280,00 € IVA exclòs. 

 
3.-  Relació de decrets a ratificar per la Junta de Govern 
 
  a) Decret número 21 de 31 de gener de 2022  

Ratificació del decret pel qual es proposa elevar al Ple de la Diputació 
la rectificació de l’Inventari de l’Organisme Autònom Patronat 
d’Apostes, a 31 de desembre de 2021, per un import de 19.550,31 €. 
 
b) Decret número 32 d’11 de febrer de 2022  
Ratificació del decret pel qual es proposa l’aprovació de la Memòria de 
gestió de l’exercici 2021 de l’Organisme Autònom Local Patronat 
d’Apostes. 

 
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 funcionaris presents en aquesta sessió de la Junta de 
Govern, que se celebra de forma presencial després de dos anys de reunions a 
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Delegació Comercial de Barcelona 
 

distància i per mitjans telemàtics, a causa de les mesures de prevenció 
adoptades amb motiu de la pandèmia del Covid 19.  
 
Un cop identificats els assistents i confirmada l’existència de quòrum vàlid, 
s’inicia i es desenvolupa la sessió d’acord amb l’ordre del dia previst. 
 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de la Junta de Govern 
celebrada el dia 3 de novembre 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 3 de 
novembre 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 3 de 
novembre de 2021 es dona per aprovada per unanimitat.  
 
 
2. Dictamen pel qual es proposa prorrogar amb l’empresa ANCO, 
SISTEMAS DE GESTIÓN, S.A., amb NIF A58269085, amb efectes d’1 de 
novembre de 2022 al 31 d’octubre de 2024, la vigència del contracte 
formalitzat amb data 16 de setembre de 2020, relatiu al “Servei 
d’assistència tècnica integrada de la xarxa d’equipaments per als 
processos d’informació de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes 
de la Diputació de Barcelona” per un import de 70.280,00 € IVA exclòs. 
 
El President dona la paraula al Gerent qui exposa la importància d’aquest 
contracte que constitueix un dels més importants per a la gestió del Patronat 
d’Apostes, ja que es tracta del manteniment de tota la xarxa informàtica que 
dona servei al Patronat i als punts de venda. 
 
Aquest contracte finalitza la seva vigència el 31 d’octubre de 2022 i d’acord 
amb la clàusula 1.5 dels plecs de clàusules administratives, permet la pròrroga 
per un termini de dos anys més. En tant que el preu continua sent adequat al 
mercat i l’empresa presta el seu servei amb la conformitat del Patronat, es 
proposa prorrogar fins el 31 d’octubre de 2024.  
 
 
Els membres de la Junta de Govern, per unanimitat, aproven el dictamen de la 
presidència i adopten els acords que s’hi contenen: 
 
“Fets  
  
1.Per decret de la Presidència de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes de 
data 22 de juliol de 2020 (Decret número 102/20) ratificat per la Junta de Govern de 
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Delegació Comercial de Barcelona 
 

dit Organisme en sessió de data 12 de novembre de 2020, es va adjudicar la 
contractació relativa al “Servei d’assistència tècnica integrada de la xarxa 
d’equipaments per als processos d’informació de l’Organisme Autònom Local 
Patronat d’Apostes” a l’empresa ANCO, SISTEMAS DE GESTIÓN, S.A., amb CIF 
A58269085, pels imports que es detallen a continuació i d’acord amb la seva oferta:  
  
 •  Proposició econòmica:  
  
- Per la part fixa, corresponent a l’assistència tècnica integrada de la xarxa 

d’equipaments per als processos d’informació de l’Organisme Autònom Local 
Patronat d’Apostes, la quantitat biennal següent:  

  

Preu (IVA 
exclòs)  

Tipus 
% IVA  

Import IVA  Total preu 
(IVA inclòs)  

70.280,00 €  21  14.758,80 €  85.038,80 €  

  
- Per la part variable, corresponent al desplaçament d’un tècnic fora de l’horari de 

9 a 14 hores, a cost de zero euros (0,00 €).  
  
- Per la part variable, corresponent a hores tècnic fora de l’horari de 9 a 14 hores, 

a cost de zero euros (0,00 €).  
  
• Nombre de desplaçaments anuals gratuïts fora d’horari de 9 a 14 d’hores fins 

a 9 i nombre d’hores de tècnic anuals fora d’horari a 9 a 14 hores, fins a 34 
hores.   

  
• Un pla de formació per al personal del Patronat de mínim 20 hores i nombre 

d’hores anuals, 40 hores, d’acord amb el pla de formació presentat per 
l’empresa.  
  

2. Amb data 16 de setembre de 2020 es va formalitzar el corresponent contracte, 
amb una vigència de dos anys, a comptar des de l’1 de novembre de 2020.  
  
3. En tant que el servei d’assistència tècnica continua sent necessari per a les 
tasques del Patronat i que l’empresa ha estat prestant el servei de manera 
satisfactòria així com que els preus del contracte vigent continuen essent 
avantatjosos i ajustats al preu del mercat, per escrit de data 27 d’abril de 2022, el 
Gerent de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes, va preavisar l’empresa 
contractista, per correu electrònic i via e-notum de la pròrroga del contracte amb 
efectes d’1 de novembre de 2022 fins al 31 d’octubre de 2024, segons consta en la 
corresponent evidència del procés de notificació.   
  
4. La despesa generada per la pròrroga de referència ascendeix a l’import de 
85.038,80 € (IVA inclòs) i s’haurà d’imputar a les aplicacions pressupostàries i 
exercicis que es detallen a continuació:  
  

Exercici  Import   
Aplicació 
pressupostària  
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2022  7.086,57 €  4390P/22706  

2023  42.519,40 €  4390P/22706  

2024  35.432,83 €  4390P/22706  
  
Fonaments de dret   
  
1. A aquesta contractació li és d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP).  
  
2. La clàusula 1.5) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix 
la contractació de referència (PCAP) estableix la durada del contracte en 2 anys, i 
serà prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència, 
incloses les pròrrogues, pugui excedir de 4 anys.  
  
3. D’acord amb l’establert a l’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP) la pròrroga del contracte ha esdevingut en 
obligatòria per al contractista en haver-se preavisat amb una antelació mínima de dos 
mesos a la data d’acabament de la seva vigència.  
  
4. La clàusula 1.6) del PCAP fixa com a valor estimat del contracte l’import de  
169.440,00 € (IVA exclòs), desglossat de la manera següent:  
  

Vigència inicial (2 anys):    84.720,00 €  

Pròrroga (2 anys):     84.720,00 €  

  Valor estimat  169.440,00 €  
  
5. D’acord amb l’establert a l’art.174 del Tex Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, es poden adquirir compromisos de despesa de caràcter pluriennal 
per a exercicis posteriors al que s’autoritza, condicionats a l’existència de consignació 
adequada i suficient en els corresponents pressupostos.  
  
6. De conformitat amb la disposició addicional tercera de la LCSP, la pròrroga 
proposada requereix un informe preceptiu de la Secretaria Delegada.   
  
7. La competència per aprovar i adjudicar els contractes de serveis de més de 
60.101 euros correspon a la Junta de Govern de l’Organisme d’acord amb el que 
preveu l’article 9.e.2) dels Estatuts del Patronat d’Apostes.  
  
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. Prorrogar amb l’empresa ANCO, SISTEMAS DE GESTIÓN, S.A., amb NIF 
A58269085, amb efectes d’1 de novembre de 2022 al 31 d’octubre de 2024, la 
vigència del contracte formalitzat amb data 16 de setembre de 2020, relatiu al  
“Servei d’assistència tècnica integrada de la xarxa d’equipaments per als processos 
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d’informació de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes de la Diputació de 
Barcelona” pels imports i condicions que es detallen a continuació:  
  

• Preu:  
  

- Per la part fixa, corresponent a l’assistència tècnica integrada de la xarxa 
d’equipaments per als processos d’informació de l’Organisme Autònom Local 
Patronat d’Apostes, la quantitat biennal següent:  

  

Preu (IVA 
exclòs)  

Tipus 
% IVA  

Import IVA  Total preu 
(IVA inclòs)  

70.280,00 €  21  14.758,80 €  85.038,80 €  

  
- Per la part variable, corresponent al desplaçament d’un tècnic fora de l’horari 

de 9 a 14 hores, a cost de zero euros (0,00 €).  
  

- Per la part variable, corresponent a hores tècnic fora de l’horari de 9 a 14 
hores, a cost de zero euros (0,00 €).  

  
• Nombre de desplaçaments anuals gratuïts fora d’horari de 9 a 14 d’hores fins 

a 9 i nombre d’hores de tècnic anuals fora d’horari a 9 a 14 hores, fins a 34 
hores.   

  
• Un pla de formació per al personal del Patronat de mínim 20 hores i nombre 

d’hores anuals, 40 hores, d’acord amb el pla de formació presentat per 
l’empresa.  

  
Segon. Autoritzar i disposar la despesa pluriennal generada per la pròrroga de 
referència per un import de 70.280,00 € (IVA exclòs), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària i desglossament següents:  
  

Any   
Import (IVA 

exclòs)  
Import IVA 

Import 
(IVA 

inclòs)  

Aplicació 
pressup.  

Operació 
comptable  

novembre - desembre 
2022  5.856,67 €  1.229,90 € 7.086,57 € 4390P/22706 220220000517 

gener - desembre 2023  35.140,00 € 7.379,40 € 
42.519,40 
€  4390P/22706 220229000002 

gener - octubre 2024  29.283,33 € 6.149,50 € 
35.432,83 
€  4390P/22706 220229000002 

TOTAL  70.280,00 € 
14.758,80 
€  

85.038,80 
€     

  

  
Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació 
adequada i suficient en els corresponents pressupostos, 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.  
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Tercer. Notificar la present resolució a l’empresa Anco, Sistemas de Gestión, S.A.” 
 
 
 
 
3. Relació de decrets a ratificar per la Junta de Govern 
 
  a) Decret número 21 de 31 de gener de 2022  

Ratificació del decret pel qual es proposa elevar al Ple de la Diputació 
la rectificació de l’Inventari de l’Organisme Autònom Patronat 
d’Apostes, a 31 de desembre de 2021, per un import de 19.550,31 €. 
 
b) Decret número 32 d’11 de febrer de 2022  
Ratificació del decret pel qual es proposa l’aprovació de la Memòria de 
gestió de l’exercici 2021 de l’Organisme Autònom Local Patronat 
d’Apostes. 

 
Sobre aquests decrets, el Gerent indica que són qüestions procedimentals: la 
rectificació anual de l’inventari, que s’ha d’adjuntar com a annex a l’inventari 
general de la Diputació i la memòria de gestió, que també s’integra en la memòria 
conjunta de la Corporació.  
 
Els membres han disposat d’aquesta documentació des de la data de la 
convocatòria de la sessió. 
 
En conseqüència, els membres de la Junta de Govern, per unanimitat, ratifiquen 
els decrets 21/2022 i 32/2022, relatius a l’inventari de béns i a la memòria de 
gestió, respectivament.  
 
 
 
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 3 de novembre de 2021, compresos entre els números 
230 a 273 de 2021 i de l’1 al 129 de 2022, així com el núm. 4277 de 2022, que 
té numeració diferent perquè també s’integra al llibre de Diputació. 
 
El Gerent manifesta que tots els decrets tracten de la gestió ordinària del 
Patronat, no havent res a destacar.  
 
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 
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5. Informació sobre el Patronat 
 
El Gerent comenta que no hi ha novetats en la gestió del Patronat i es posa a 
disposició dels membres per si volen disposar d’alguna informació concreta. 
 
Indica que de cara al mes de setembre serà necessari la convocatòria d’una 
Junta de Govern extraordinària perquè caldrà aprovar la contractació dels 
serveis de logística del Patronat. Es tracta del contracte més important del 
Patronat i el de major despesa perquè inclou el servei de recepció, 
administració i transport del material de SELAE (les butlletes) que presta el 
Patronat als punts de venda que configuren la xarxa de venda de la província 
de Barcelona. Actualment, està adjudicat a CORREOS, SME. 
  
 
5. Precs i preguntes.  
 
El President delegat dona instruccions per tal que les properes reunions 
d’aquesta Junta es tornin a realitzar de manera telemàtica mitjançant l’aplicatiu 
TEAMS per facilitar l’assistència dels membres. 
 
La secretària delegada en pren nota per les següents convocatòries. 
 
 
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 
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