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Delegació Comercial de Barcelona 
 

 
 
 
 
 
 

A C T A 
 

Junta de Govern del Patronat d’Apostes 
 

Sessió de 2 de novembre de 2017 
 
 
 

Data:  2 de novembre de 2017 
Caràcter: Ordinària 
Inici: 10,15 hores  
Final: 10,40 hores 
Lloc: Sala Prat de la Riba, Rambla Catalunya, 126 – 3a.planta.  
                     Can Serra. 
 
 
ASSISTENTS 
 
 
President accidental 

Im. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 
 

Vocals 

Ima. Sra. Rosa Funtané Vilà 
Im. Sr. Josep Monràs Galindo 
Sr. Santiago Valls Molina 
Sr. Xavier Boltaina Bosch, Gerent del Patronat 
 

Interventor General  

Sr. Josep Abella Albiñana, Interventor General de la Diputació de Barcelona  
 

Interventor delegat 

Sr. Carles Bayen Fernández  
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Secretària delegada  

Sra. Júlia Fajardo Garcia  

 
Altres assistents 

Sr. Antonio Cortés Román, Director adjunt de gestió del Patronat d’Apostes 
 

Han excusat la seva absència 

Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès 
Im. Sr. Josep Salom Ges 
Im. Sr. Arnau Funes Romero 
 

 
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 24   

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

pressupost per a l’exercici 2018, així com els annexos que l’acompanyen.  
 
3.- Relació de decrets a ratificar per la Junta de Govern. 
 

Decret núm. 112 de data 28 de setembre de 2017 
Ratificació del decret d’aprovació de l’adhesió de l’Organisme Autònom Local 
Patronat d’Apostes al conveni de col·laboració subscrit el 6 de juliol de 2017 entre 
el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions. 
 
Decret núm. 117 de data 20 d’octubre de 2017 
Ratificació del decret d’aprovació de la reserva social de contractació de 
l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes de la Diputació de Barcelona per 
a l’exercici 2018, 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 de 
la Junta. 

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

 
 
La Presidenta dóna la benvinguda als assistents.  
 
 
1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de la Junta de Govern 
celebrada el dia 24 de maig 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 24 de maig 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 24 de 
maig de 2017 es dóna per aprovada per unanimitat.  
 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa elevar a la Diputació de Barcelona la 
proposta de pressupost per a l’exercici 2018, així com els annexos que 
l’acompanyen.  
 
Prèviament autoritzat pel President, pren la paraula el Sr. Boltaina, Gerent de 
l’Organisme qui efectua una extensa explicació sobre l’estat de les relacions 
amb la SELAE. 
 
En resum, indica que es continua mantenint l’statuts quo de sempre per dues 
raons: 
 
1er) Perquè el nou contracte amb la SELAE, que va entrar en vigor l’1 de gener 
de 2017, preveu el manteniment de condicions econòmiques durant els primers 
3 anys de vigència per facilitar la transitorietat.  
 
2n) I per tal com, després de la darrera trobada, s’ha comunicat que l’interlocutor 
ha presentat dimissió, per raons personals, i de moment no hi ha successor, per 
tant, les negociacions s’han aturat. 
 
Seguidament, el Gerent efectua un breu resum del contingut del pressupost 
destacant els següents aspectes: 
 

- Es tracta d’una proposta equilibrada amb un import de 2.166.900 euros, 
que representa una reducció d’aproximadament un d’un 4%, respecte de 
l’exercici 2017. 



 

4 
 

Delegació Comercial de Barcelona 
 

- Quant als ingressos, aquests es corresponen essencialment a les 
comissions obtingudes de Loterías y Apuestas del Estado per la gestió 
dels jocs, que representa el 99,50% de la totalitat dels ingressos. 

- Quant a les despeses, indica que el Capitol I té una disminució molt poc 
significativa ja que es manté la mateixa plantilla i que per a la resta de 
capítols suposen unes disminucions quantificades que, en total, es 
consideren que són despeses suficients per cobrir les obligacions 
exigibles. 

 
Seguidament, el Gerent indica que el pressupost s’ha elaborat amb un caràcter 
continuista, sense tenir en compte la possibilitat d’una eventual afectació de la 
realitat política catalana a les loteries, ja que no es disposa de dades reals. 
 
A continuació, demana la paraula l’Interventor delegat qui explica que les Bases 
d’Execució que s’havien posat a disposició dels membres de la Junta de Govern 
mitjançant les carpetes públiques, han tingut una petita variació per adequar-les 
a les Bases que s’aprovaran per la Diputació de Barcelona el mes següent. 
 
Finalitzada l’exposició i el debat d’aquest punt, el President dóna per aprovada, 
per unanimitat dels presents, la proposta de Pressupost del Patronat a la 
Diputació de Barcelona i s’acorda elevar-lo a la Diputació de Barcelona per a la 
seva incorporació i aprovació amb el Pressupost General de la Corporació, la 
part dispositiva del text del Dictamen en el qual es conté,  es transcriu a 
continuació: 
 
 

“Primer.- INFORMAR favorablement el projecte de pressupost del Patronat 
d’Apostes, corresponent a l’exercici 2018, per un import anivellat de dos 
milions cent seixanta-sis mil nou-cents euros (2.166.900,00 €) 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 i les Bases d’execució del 
pressupost per a l’any 2018, així com de la plantilla de personal i la relació 
de llocs de treball, que s’adjunten, tot d’acord 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. 

 
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 i les Bases 
d’execució del pressupost per a l’any 2018, així com la plantilla del personal i 
la relació de llocs de treball, per  sotmetre’l a l’aprovació del Ple, dins del 
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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.” 
 

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

Decret núm. 112 de data 28 de setembre de 2017 
Ratificació del decret d’aprovació de l’adhesió de l’Organisme Autònom Local 
Patronat d’Apostes al conveni de col·laboració subscrit el 6 de juliol de 2017 entre 
el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions. 
 

Els membres de la Junta de Govern ratifiquen, per unanimitat, l’esmentat 
decret. 

 
Decret núm. 117 de data 20 d’octubre de 2017 
Ratificació del decret d’aprovació de la reserva social de contractació de 
l’Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes de la Diputació de Barcelona per 
a l’exercici 2018, amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits 
o amb especial risc d’exclusió social. 

 
Els membres de la Junta de Govern ratifiquen, per unanimitat, l’esmentat 
decret. 
 
 
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. 36 i 
131 d’enguany. 
 
 
5.- Informació sobre el Patronat 
 
El Gerent informa sobre la darrera reunió de representants indicant que 
Barcelona i Bilbao són les úniques províncies que s’han manifestat en contra 
de la signatura del Conveni ja que les noves condicions ens representen unes 
pèrdues quantioses d’ingressos.  
 
Recorda que la resta de delegacions estan privatitzades llevat de Bilbao, Jaén 
i Barcelona, però que a les úniques que perjudica el nou conveni són a 
Barcelona i Bilbao, per això, s’ha plantejat uns canvis. Dits canvis s’han 
plantejat de manera discreta ja que es considera que no és el millor moment 
per exigir res.  
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Indica que ens hem quedat sols ja que SELAE pensa en clau privada.  
 
El Director adjunt de gestió pren la paraula per recordar que cal posar en valor 
el know how, el servei i l’experiència del personal del Patronat. 
 
El Sr. Monràs indica que es podria interpretar com una debilitat el fet que 
pràcticament som els únics que reivindiquen millors condicions, per tant, cal 
reforçar l’argument de negociació que representa el programa social que 
desenvolupa la Diputació mitjançant el qual es repercuteixen els ingressos en 
projectes socials. A més, aquesta repercussió es fa a nivell del conjunt del 
municipis de l’àmbit territorial de Barcelona. Proposa fer valer aquest punt com 
a negociació, la justificació que els beneficis van a aspectes socials 
necessaris per territori.   
 
Efectivament, el debat continua en el sentit apuntat. 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 delegacions privades que cal 
fer valer. 
 
 
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 el President accidental del Patronat d’Apostes, i la Secretària 
delegada que en dóna fe. 
 

El President  accidental                        La Secretària delegada  

 

Joan Carles Garcia Cañizares             Júlia Fajardo Garcia 




