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Delegació Comercial de Barcelona 
 
Londres, 55-57      08036 Barcelona 
Tel. 934 049 050 · Fax 934 049 068 
delegacion.barcelona@selae.net 

 

 DICTAMEN 
 
Núm. expedient 17/2020   

Promotor ORGANISME AUTÒNOM LOCAL PATRONAT D’APOSTES 

Tipus expedient 240. Contractació. Serveis 

Objecte Aprovació de la reserva social de contractació per a l’exercici 2020 

Destinataris  CIF/DNI  
Núm.op. 
Comptable 220200000051 Import total 1.000,00 € (IVA exclòs) 

Altres serveis 140010000 Servei de Contractació 

Ref. interna Gestió Interna Acte de referència VNIS  
 
Amb la finalitat de promoure l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial 
risc d’exclusió, la Diputació de Barcelona 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 fer efectiu els objectius de Pla de mandat 
en matèria social, la inclusió i lluita contra la pobresa, foment de la cohesió i la 
reducció de desigualtats. 
 
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, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant LCSP), 
regula els contractes reservats en una disposició addicional, concretament la quarta, i 
ho fa incorporant algunes novetats respecte a la regulació anterior: 
 
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 
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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. 

 
Per primer cop es defineixen els centres especials de treball d’iniciativa social, en els 
que es requereix que els seus estatuts o a l’acord social, s’han d’obligar a la reinversió 
íntegra dels seus beneficis per a la creació d’oportunitats de treball per a persones 
amb discapacitat i la millora contínua de la seva competitivitat i de la seva activitat 
d’economia social, tenint en tot cas la facultat d’optar per reinvertir-los en el propi 
centre especial de treball o en altres centres especials de treball d’iniciativa social. 
 
Els percentatges de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social del 
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%. 
 
Dins la normativa relacionada actualment vigent es desprèn que per promoure i 
aprovar la contractació pública reservada cal prèviament delimitar: 
 

• La finalitat de la reserva. 
• L’import o percentatge de la reserva de la contractació anual, amb especificació 

de les regles de càlcul. 
• Els tipus de contractes les prestacions de les quals siguin susceptibles de 

reserva. 
• Les entitats destinatàries dels contractes reservats, bé siguin centres especials 

de treball i empreses d’inserció sociolaboral, en els termes establerts per la 
normativa corresponent. 

• Els procediments d’adjudicació de les contractacions reservades que hauran de 
respectar els previstos per la normativa de contractes del sector públic. 

• Les característiques específiques que es derivin de la naturalesa de la 
contractació reservada i del perfil del seus destinataris. 

 
El Patronat d’Apostes estableix anualment la quantia reservada per a la contractació 
amb finalitats d’integració i reinserció social i el destina a la contractació de destrucció 
de loteries, que contribueix 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. 
 
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 
la Presidència delegada del Patronat d’Apostes, per tal que elevi a  la Junta de Govern 
del Patronat d’Apostes, l’adopció dels següents  
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Delegació Comercial de Barcelona 
 

 
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 2020, 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 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. 

 
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. La quantitat màxima de despesa es fixa en un import de 1.000,00 € (IVA 

exclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària a 4390P/22799 “Estudis i 
treballs de suport local” del pressupost de l’Organisme Autònom Patronat 
d’Apostes de l’exercici 2020, per a les prestacions objecte de la reserva. 
 

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. 
 
Barcelona, 30 de gener de 2020 
 
El gerent,       
    
     
Xavier Boltaina Bosch     
     
Vista l’anterior proposta, elevi’s a la Junta de Govern  
 
Barcelona,  
El president delegat,  
 
 
Carles Ruiz Novella 
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