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Delegació Comercial de Barcelona 
 

 
 
 
 
 
 

A C T A 
 

Junta de Govern del Patronat d’Apostes 
 

Sessió de 24 de maig de 2017 
 
 
 

Data:  24 de maig de 2017 
Caràcter: Ordinària 
Inici: 13,10 hores  
Final: 13,55 hores 
Lloc: Sala Prat de la Riba, Rambla Catalunya, 126 – 3a.planta.  
                     Can Serra. 
 
 
ASSISTENTS 
 
 
Presidenta  

Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès 

 

Vocals 

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

Interventor delegat 

Sr. Carles Bayen Fernández  

 

Secretària delegada  

Sra. Júlia Fajardo Garcia  
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Altres assistents 
Sr. Antonio Cortés Román, Director adjunt de gestió del Patronat d’Apostes  
 
 
Han excusat la seva absència 
Im. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 
 
 
 
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 2016. 
 
2.- Relació de decrets a ratificar per la Junta de Govern 
 
a) Decret número 13 de data 2 de març de 2017 

 
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 
2016. 
 

b) Decret número 15 de data 22 de març de 2017 
 
Ratificació del Compte General de l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes de 
l’exercici 2016 per elevar-lo al Ple de la Diputació de Barcelona. 

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

la Junta.  
 
4.- Informe del Gerent sobre les negociacions amb SELAE. 
 
5.- Precs i preguntes. 
 
 

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 2 de novembre de 2017. 
 
En haver-se posat a disposició dels membres de la Junta, amb la convocatòria 
de la sessió, una còpia de l’acta de la sessió de data 2 de novembre de 2016, es 
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dóna per llegida, i se sotmet a la consideració dels presents per a la seva 
aprovació. 
 
La Presidenta demana si algú vol manifestar alguna objecció o esmena 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 2016 es dóna per aprovada per majoria, amb 
l’abstenció del Sr. Josep Salom que, en haver estat nomenat vocal d’aquest 
òrgan col·legiat amb posterioritat a la celebració de la reunió anterior, per acord 
de la Junta de Govern de la Diputació de data 24 de novembre de 2016, així ho 
fa constar.  
 
 
2.- Relació de decrets a ratificar per la Junta de Govern 
 

a) Decret número 13 de data 2 de març de 2017 
 
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 2016. 
 

L’interventor delegat efectua una breu exposició del contingut de l’inventari 
indicant que en aquesta rectificació corresponent a l’exercici 2016 hi ha hagut 
moviments mínims i que s’ha informat favorablement per la Intervenció sense 
cap incidència. Així mateix, es va donar trasllat a l’Oficina de Patrimoni de la 
Diputació per integrar-se en l’inventari consolidat de la Corporació, per això, 
es va haver de tramitar com a decret amb caràcter d’urgència. 
 
Els membres de la Junta de Govern ratifiquen, per unanimitat, l’esmentat 
decret. 
  

b) Decret número 15 de data 22 de març de 2017 
 
Ratificació del Compte General de l’Organisme Autònom Patronat 
d’Apostes de l’exercici 2016 per elevar-lo al Ple de la Diputació de 
Barcelona. 

 
Pren la paraula de nou l’Interventor delegat per comentar la necessitat 
d’aprovar-se la liquidació del pressupost conjuntament amb la de la Diputació i la 
resta d’organismes públics. 
 
Efectua un breu resum de la liquidació de 2016, indicant que té un resultat 
positiu i que es tracta d’un pressupost relativament “estàtic”, és a dir,  que no 
existeixen ni operacions de crèdit ni subvencions i, que cada any, es preveuen 
les mateixes partides que cobrir l’activitat de l’Organisme. Indica que compleix la 
Llei d’estabilitat pressupostària i que, per tant, ha estat informat favorablement 
per la Intervenció.  
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Quant al detall de la gestió de despeses, només destaca un petit increment en el 
capítol I, de personal, produït per dos circumstàncies: a) el pagament del 50% 
de la paga extraordinària dels treballadors autoritzada pel govern estatal i b) la 
jubilació anticipada d’un treballador que es va acollir a l’incentiu econòmic. Si no 
es tenen en compte aquests dos fets, es podria afirmar que el pressupost 
d’aquest capítol ha experimentat una reducció. 
 
Els membres de la Junta de Govern ratifiquen, per unanimitat, l’esmentat 
decret. 
 
 
3.- 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. 122 i 
178 de 2016  i entre els núms 1 i 35 d’enguany. 
 
 
4.- Informe del Gerent sobre les negociacions amb SELAE. 
 
La Presidenta dóna la paraula al Gerent, Sr. Boltaina, qui indica que per una 
millor comprensió de l’exposició d’aquest punt, cal recordar alguns 
antecedents. 
 
Així, comença l’exposició a partir de la privatització de la gestió de joc públic 
estatal, en la que les delegacions provincials deriven cap al sector privat, a 
excepció, de tres: Barcelona, Jaén i Biscaia, que continuen la gestió com a 
sector públic. 
 
Indica que fins al 2016, cada delegació ha funcionat amb el seu status quo i 
des de l’Estat central s’ha decidit unificar models. Per tant, al novembre de 
2016, SELAE obliga a les delegacions del sector públic a adherir-se a un 
contracte, qualificat com a confidencial, que estava conceptuat per les 
empreses privades per a un millor control dels beneficis amb el joc.  
 
En aquest context, el Gerent indica que cal tenir en compte alguns paràmetres 
propis: 
 

- Que la recaptació per les vendes del total de jocs a Barcelona 
representa més del 10% del joc estatal. 

- Que aquesta recaptació en jocs actius ha ascendit a un import de 
més de 400 milions d’euros al 2016. 

- I que disposa del mateix nombre d’empleats amb un volum de 
gestió més alt. 
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Destaca que resulta sorprenent que, amb aquests paràmetres, es vulgui 
englobar Barcelona en el mateix acord que els privats. 
 
Seguidament informa que, de les altres Diputacions, Jaén signa el contracte 
proposat sense preguntes i Bizcaia oposa una mica més de resistència ja que 
li representa unes pèrdues econòmiques importants, però acaba signant; fet 
que podria explicar-se pel règim foral que se’ls aplica. 
 
Amb Barcelona es trenquen les negociacions en tant que presenta els 
números que resumeix el Gerent exposant que a l’any 2014 van haver uns 
beneficis de 622.000 €, a l’any 2015 d’uns 800.000€ i per 2016 d’uns 650.000 
€. Per a 2017 aquest benefici es reduiria en més d’un 85 %. 
 
A continuació explica la fórmula del contracte per la qual a cada província, 
sigui la que sigui, se li imputa una base 150.000€ amb uns factors de 
correcció:  

- un factor de correcció en funció del nombre de punts de venda  
(1260€ per cada punt de venda) al que s’aplica després un 
coeficient a la baixa. 

- un altre factor de correcció pel número de punts de venda de fora 
del territori. 

- finalment, un coeficient resultant en funció de les vendes totals de 
jocs. 

 
Cal tenir en compte que Barcelona disposa de 884 punts de venda. 
 
Segueix l’explicació comentant que a la primera reunió amb els interlocutors 
de SELAE, la posició d’aquests era més rígida, però en presentar els 
arguments econòmics de la gestió a Barcelona, va derivar una crisi interna 
amb diferents opinions. Després en la segona reunió, en la que s’havia 
substituït algun responsable, la posició ha estat més oberta. 
 
El Gerent resumeix conclusions: a la vista de les dades anteriors, s’ha explicat 
que la província de Barcelona no pot tenir el mateix tracte que d’altres 
províncies amb menys punts de vendes i que si el Patronat deixés la gestió, 
haurien de buscar empreses concessionàries amb grans infraestructures que 
poguessin assumir el volum de gestió. Aquesta solució és molt complexa i per 
això necessiten arguments que puguin donar lloc a una solució de caràcter 
polític. 
 
El Gerent, fins aquí, ha exposat l’estat de les negociacions des del punt de 
vista tècnic i considera que caldria plantejar una fórmula que s’adaptés a 
l’Administració pública. 
 
Apunta una idea que podria reforçar el paper del sector públic sobre la base 
que els beneficis de la Diputació de Barcelona no van a parar als accionistes, 
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com succeeix al sector privat. Es tractaria d’adoptar un compromís polític per 
tal que aquests beneficis vagin destinats a aspectes socials.  Aquest 
plantejament es va fer palès durant les negociacions i va provocar en els 
interlocutors una disjuntiva per la que els resultava difícil reconèixer la 
privatització d’una gestió que funciona bé quan els beneficis econòmics van 
destinats a aspectes socials, per tant, es van mostrar oberts a negociar. 
 
No obstant això, tal com ha comentat, caldria un discurs en termes polítics, en 
la que es posi en valor la singularitat de la província de Barcelona, per a la 
qual cosa es va anunciar la intenció d’enviar una petició de reunió a la 
Presidenta de la Diputació. 
 
La Presidenta afirma que ha rebut aquesta carta per part de la Presidenta de 
SELAE i que l’atendrà degudament. 
 
A continuació, el Sr. Monràs, admet que es necessiten recursos i que amb la 
fórmula del Ministeri, cal posar en valor la utilització d’aquests recursos per 
part de la Diputació. Així mateix, destaca que, històricament, aquests recursos 
s’havien de destinar a 2 àmbits: social i esportiu. 
 
Amb això, proposa elaborar un programa de repercussió de beneficis 
conforme aquests van destinats a dites finalitats socials i esportives. 
 
Seguidament, s’inicia un breu debat on es posa de manifest que s’entén el 
plantejament de l’Estat, ja que amb la fórmula anterior era possible que 
algunes províncies més petites haguessin incrementat notablement els seus 
beneficis, però cal que es tingui en compte la particularitat de Barcelona que 
representa un 10% del joc estatal i que està gestionat per empleats públics.   
 
El Sr. Funes posa èmfasi en destacar la història del Patronat per la que cal 
posar de relleu els 70 anys d’experiència i que existeix una dinàmica de bona 
gestió. 
 
El Sr. Monràs reitera la necessitat d’evidenciar les activitats d’interès social o 
esportiu que fa la Diputació amb els beneficis del joc. 
 
Per concloure la seva exposició, el Gerent valora molt positivament la plantilla 
del Patronat, integrada per 25 empleats dels quals només una persona està 
ocupant una plaça de Tècnic Superior i quatre de Tècnic Mitjà. La resta és 
personal tècnic auxiliar d’apostes o d’instal·lacions i personal d’oficis. Amb 
això vol fer notar, d’una part, la vàlua professional del personal que hi treballa, 
que en molts casos tenen una formació superior i, d’altra banda, la necessitat 
d’una reorganització més adequada a les tasques que desenvolupen. Indica 
que aquest aspecte també es va defensar durant les reunions de negociació i 
que cal tenir en compte. 
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Finalment, a instància del Sr. Monràs, els membres de la Junta li traslladen a 
la Presidenta la plena confiança en la seva gestió tot manifestant que compti 
amb el suport dels grups polítics presents, els quals valoren la bona gestió del 
Patronat que es pretén penalitzar amb fórmules de pagament que no 
s’adeqüen a la singularitat de Barcelona. 
 
La Presidenta agraeix aquest suport i es compromet a informar sobre el 
resultat de la reunió amb la Presidenta de SELAE. 
   
 
5.- 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 Sra. Presidenta de la Diputació de Barcelona i del Patronat 
d’Apostes, i la Secretària delegada que en dóna fe. 
 

La Presidenta     La Secretària delegada  

 

Mercè Conesa i Pagès                 Júlia Fajardo Garcia 


