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Delegació Comercial de Barcelona 
 

 

 
 
 
 
 
 

A C T A 
 

Junta de Govern del Patronat d’Apostes 
 

Sessió de 3 de novembre de 2021  
 
 
 

Data:  3 de novembre de 2021 
Caràcter: Ordinari 
Inici: 11:34 hores  
Final: 11:48 hores 
Modalitat: Mitjançant l’eina “Microsoft Teams” 
 
 
ASSISTENTS 
 
President 
 
Ilm. Sr. Carles Ruiz Novella 
 
 
Vocals 
 
Ilm. Sr. Josep-Ramon Mut i Bosque 
Ilm. Sr. Josep Tarín i Canales  
Sr. Xavier Boltaina i Bosch 
 
 
Interventor delegat 
 
Sr. Gerard Santafe Civit 
 
 
Secretària delegada  
 
Sra. Júlia Fajardo Garcia  
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Han excusat la seva absència: 
 
Ilm. Sr. David Escudé Rodríguez  
Ilm. Sr. Pere Pons i Vendrell  
Ilm. Sr. Daniel Gracia Álvarez 
 
 
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 14 de maig de 2021. 
 
2.-  Dictamen pel qual es proposa 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 2022, així com la plantilla del 
personal i la relació de llocs de treball del Patronat. 

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

l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes per a l’exercici 2022 amb la 
finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial risc 
d’exclusió social. 

 
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 sessió de la Junta de 
Govern, que se celebrarà a distància i per mitjans telemàtics Microsoft Teams, a 
causa de les mesures de prevenció adoptades amb motiu de la pandèmia del 
Covid 19 i la crisi sanitària, tal i com es va posar de manifest en la convocatòria 
tramesa a l’efecte.  
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La Secretària delegada, Sra. Fajardo, recorda les indicacions i les pautes 
d’actuació a seguir que, en síntesi, fan referència a l’enregistrament amb imatge 
i so de la sessió, la identificació dels membres assistents, l’adopció dels acords i 
la manera de sol·licitar la paraula. 
 
Finalitzades les indicacions i identificats els assistents, 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 14 de maig 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 14 de maig 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 14 de 
maig de 2021 es dona per aprovada per unanimitat.  
 
 
2. 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 2022, així com la plantilla del 
personal i la relació de llocs de treball del Patronat..  
 
El President dona la paraula al Gerent qui, dona una explicació sobre el 
pressupost per a l’exercici 2022. 
 
Indica que les despeses són fixes, bàsicament Capítol 1, amb els increments 
anuals corresponents i les despeses dels serveis d’Informàtica i de Correus, 
que estan contractats. Ara bé, quant als ingressos són variables i aquests han 
disminuït degut al descens del ritme de vendes i de l’aportació de l’Estat (15-
20%). Aquest descens s’ha vist reflectit en aquest exercici 2021, sent un any 
molt difícil pel Patronat ja que l’Estat calcula les seves aportacions en funció 
de l’any anterior i, com ja sabem, l’any 2020 ha estat l’any de la pandèmia, 
amb un davallada important del joc i de l’economia en general. 
 
Ara bé, el pressupost de 2022 ja ha estat calculat en situació de relativa 
normalitat sobre l’any 2021. Matisa que ha hagut de fer una previsió 
aproximada ja que es confecciona al mes de setembre i no se sap com 
evolucionarà la pandèmia en els propers mesos.  

Pàgina 3
Codi Segur de Verificació (CSV): 90619167556730f5916e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

4 
 

Delegació Comercial de Barcelona 
 

 

 
 
També recorda que cada vegada té més influència la forta competència que 
suposa el sector privat, amb una propaganda agressiva que absorbeix molt 
del mercat del joc existent, propaganda que l’Estat no pot fer, per qüestions 
ètiques i socials. 
 
Els membres de la Junta de Govern, per unanimitat, informen favorablement 
el dictamen de la presidència i adopten els acords que s’hi contenen: 
 
“Vist que la Gerència de 1'0rganisme Autònom Local Patronat d'Apostes de la 
Diputació de Barcelona ha elaborat el projecte del pressupost del referit Organisme 
per a l'exercici 2022, 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 2022, 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. 
 
Atès que el pressupost esmentat presenta en el seu estat de despeses uns crèdits 
inicials totals d'un milió vuit-cents seixanta-cinc mil cinc-cents deu euros amb 
seixanta-nou cèntims (1.865.510,69 €) i en el seu estat d'ingressos unes previsions 
inicials totals d'un milió vuit-cents seixanta-cinc mil cinc-cents deu euros amb 
seixanta-nou cèntims (1.865.510,69 9, resultant en conseqüència un pressupost 
equilibrat. 
 
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 el que estableix l'article 10 del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, 
en concordança amb l'article 33.2, apartat c, de la Llei 7/1 985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local i amb l'article 24.1, apartats c) i f) dels 
Estatuts de 1'0rganisme Autònom Patronat d'Apostes, correspon al Ple de la 
Diputació de Barcelona l'aprovació dels Pressupostos, les seves Bases d'Execució 
així com la plantilla de personal i la relació de llocs de treball. 
 
Vist l'article 9 b) dels Estatuts de 1'0rganisme Autònom Patronat d'Apostes que indica 
que és competència de Ia Junta de Govern "informar i elevar el projecte de 
pressupost a Ia Diputació de Barcelona per sotmetre'l a l'aprovació del Ple'  
 
Per tot l'exposat, el sotasignat proposa a Ia Presidència delegada de l'Organisme 
Autònom Patronat d'Apostes, per tal que elevi a Ia 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 Ia Diputació de Barcelona, que correspon a l'exercici 
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2022, per un import anivellat d'un milió vuit-cents seixanta-cinc mil cinc-cents deu 
euros amb seixanta-nou cèntims (1.865.510,69 €) en compliment del que es 
preceptua en l'art. 165 i següents del text refós de Ia Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que incorpora l'estat d'ingressos i 
despeses, Ia memòria justificativa, Ia resta de documentació prevista a l'art. 168 del 
referit RDL 2/2004 i les Bases d'execució del pressupost per a l'any 2022. 
 
Així mateix s'inclouen els instruments de gestió de personal de Ia plantilla de 
personal i Ia relació de Ilocs de treball, que s'adjunten, de conformitat amb el previst 
en l'art. 18.2del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol l, del Títol VI de l'esmentat text refós i d'acord amb el que disposen els 
articles 90 de Ia 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 Ia 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. 
 
Seqon. ELEVAR a Ia Diputació de Barcelona el projecte de pressupost del Patronat 
d'Apostes, format per l'estat d'ingressos i despeses, Ia memòria justificativa, Ia resta 
de documentació prevista a l'art. 168 de dit RDL 2/2004 i les Bases d'execució del 
pressupost per a l'any 2022, així com Ia plantilla del personal i Ia relació de Ilocs de 
treball, per sotmetre'l a l'aprovació del Ple, dins del pressupost General de Ia 
Diputació de Barcelona, d'acord amb el que preveu l'art. 122 de Ia Llei 40/2015, de l' 
1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, en relació amb els articles 112 de Ia 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim locals i els articles 165 i 
següents del text refós de Ia Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 
2/2004, de 5 de març.” 

 
 
3. Dictamen pel qual es proposa aprovar la reserva social de contractació 
de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes per a l’exercici 2022 
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 destrucció del material no premiat, que està 
contractada a una entitat sense ànim de lucre de persones amb discapacitat.  
 
 
Els membres de la Junta de Govern, per unanimitat, aproven el dictamen de la 
presidència i adopten els acords que s’hi contenen: 
 
“Fets 
 
L’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes de la Diputació de Barcelona, amb la 
finalitat de promoure l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial risc 
d’exclusió, aprova cada any una reserva social de contractació als efectes de 
preservar determinats contractes en favor dels centres especials de treball i de les 
empreses d’inserció, convertint aquesta tècnica de la contractació pública en un 
instrument per contribuir al desenvolupament de polítiques públiques en matèria 
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social, la inclusió i lluita contra la pobresa, foment de la cohesió i la reducció de les 
dificultats. 
 
Fonaments de dret  
 
L’article 20 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de 
febrer de 2014, sobre contractació pública, estableix la possibilitat que els Estats 
membres reservin el dret a participar en els procediments de contractació a tallers 
protegits i operadors econòmics l’objectiu principal dels quals sigui la integració social 
i professional de persones discapacitades o desafavorides o preveure l’execució dels 
contractes en el context de programes d’ocupació protegida, a condició que almenys 
un 30% de les persones treballadores dels tallers, els operadors econòmics o els 
programes siguin persones discapacitades o desafavorides. 
 
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE (d’ara endavant LCSP), regula els contractes 
reservats en una disposició addicional, concretament la quarta.  
 
La reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinats 
contractes o de determinats lot/lots s’estableix a favor de: 
 

• Els centres especials de treball d’iniciativa social regulats a la disposició final 
catorzena de la LCSP, que afegeix un apartat 4 a l’article 43 del text refós de 
la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió 
social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 
 

• Les empreses d’inserció, regulades a la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per 
a la regulació de les empreses d’inserció. 
 

Els percentatges de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social dels 
centres especials de treball i de les empreses d’inserció ha de ser el previst a la seva 
normativa de referència i, en tot cas, com a mínim del 30%. 
 
En tant que obligació legal i el marc de les prioritats institucionals, i per l’assoliment 
dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), concretament els 8.5, 10.4 i 
16.7 de l’Agenda 2030 de la ONU, que serveix de referència per alinear les polítiques 
socials, ambientals i econòmiques i obtenir així els canvis socials que es volen 
perseguir per a la millora de la societat i del seu entorn. 
 
El Patronat d’Apostes estableix anualment la quantia reservada per a la contractació 
amb finalitats d’integració i reinserció social i la destina a la contractació de destrucció 
de loteria. 
 
Atès que el contracte reservat, previst a la Disposició addicional quarta de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, no és de fet un 
procediment d’adjudicació diferent de l’obert amb un sol criteri o amb pluralitat de 
criteris sinó que és aplicable a qualsevol contracte i forma d’adjudicació, ja que es 
tracta d’una especificitat del sistema d’admissió a la licitació. 
 
Per tot l'exposat i de conformitat amb l’article 9.n) dels Estatuts de l’Organisme 
Autònom Patronat d’Apostes (BOPB núm. 192, d’11.8.2004), el sotasignat proposa a 
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la Presidència delegada del Patronat d’Apostes, per tal que elevi a la Junta de 
Govern del Patronat d’Apostes, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar la reserva social de contractació de l’Organisme Autònom Local 
Patronat d’Apostes de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2022, 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 pot adjudicar-se per tots els procediments establerts a la 

LCSP i per contractació menor, amb els llindars establerts a la LCSP. 
 

c. 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. 

 
d. 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 requerir la constitució de 
garanties provisionals o definitives, tot garantint i respectant els principis de 
llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, 
no discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors i integritat. 

 
e. La quantitat màxima de despesa es fixa en un import de mil euros (1.000,00 €) 

(IVA exclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4390P/22711 “Altres 
treballs fets per empreses i professionals” del pressupost de l’Organisme 
Autònom Local Patronat d’Apostes de l’exercici 2022, per a les prestacions 
objecte de la reserva, amb la condició suspensiva que per a la despesa 
esmentada existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost de 
2022. 

 
Segon. Executar aquests acords, mitjançant les resolucions d’aprovació i adjudicació 
de l’òrgan competent de l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes. 
 
Tercer. Publicar els següents acords en el portal de transparència 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.  
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En aquest punt es dona compte de la relació de decrets dictats des de la  
sessió ordinària del 14 de maig de 2021, compresos entre els números 115 i 
229 de 2021. 
 
El Gerent manifesta que tots els decrets tracten de la gestió ordinària del 
Patronat, no havent res extraordinari 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 
 
 
4. Informació sobre el Patronat 
 
El Gerent es remet a l’explicació donada en el punt 2 sobre el pressupost que 
dona una visió general de la situació del Patronat. 
 
 
 
5. 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 
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