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Delegació Comercial de Barcelona 
 

 
 

A C T A 
 

Junta de Govern del Patronat d’Apostes 
 

Sessió de 5 de novembre de 2015 
 
 
 

Data:  5 de novembre de 2015 
Caràcter: Constitutiva 
Inici: 11.05 hores  
Final: 11.48 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. Jaume Ciurana Llevadot 
Ima. Sra. Rosa Funtané Vilà 
Sr. Santiago Valls Molina 
Im. Sr. Josep Monràs Galindo 
Im. Sr. Arnau Funes Romero 
Sr. Xavier Boltaina Bosch, Gerent del Patronat 

Interventor delegat 

Sr. Carles Bayen Fernández  

 

Secretari delegat accidental 

Sr. Albert Ortiz Villuendas 

 
Altres assistents 
Sr. Antonio Cortés Román 
 
 



 

 

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.- Constitució de la junta de Govern del Patronat d’Apostes 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa elevar a la Diputació de Barcelona la proposta de 

pressupost per a l’exercici 2016, així com els annexos que l’acompanyen. 
 
3.- Donar compte de la relació de resolucions adoptades des de la darrera sessió de la 

Junta. 
 
4.- Informació sobre el Patronat 
 
5.- Precs i preguntes 
 

 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
La Presidenta dóna la benvinguda als assistents.  
 
Tot seguit es desenvolupa la sessió d’acord amb l’ordre del dia previst. 

 

1.- Constitució de la junta de Govern del Patronat d’Apostes 
 
La Presidenta fa la presentació com a primera junta del mandat i dóna per 
constituïda la Junta de Govern del Patronat d’Apostes del nou mandat. 
 
La Presidenta dóna la paraula al Gerent del Patronat qui suggereix fer una 
presentació de les funcions del Patronat, atès que la Junta s’inicia en les 
seves funcions en aquesta primera sessió, abans de procedir a l’aprovació del 
pressupost.  
 
El Gerent fa una presentació destacant que la Diputació de Barcelona és una 
de les tres úniques administracions locals que gestiona els jocs i loteries de 
l’Estat a través de la SELAE.  
 
Fa esment a la diferència entre el model distribució dels jocs d’atzar espanyol i 
a Catalunya, de tal manera que a Espanya hi ha un 61% de distribuïdors 
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mixtes mentre que a Barcelona ho és un 38%. Catalunya gestiona un 14% del 
joc estatal i a Barcelona arriba al 75% del joc a Catalunya. 
 
Comenta que és un negoci rendible per als estats ja que aquests es queden 
un 25% del total jugat, com a mínim. 
 
El Gerent passa a indicar quines són les funcions bàsiques del Patronat i 
comenta que té unes dimensions molt òptimes en relació amb el volum de 
negoci que gestiona. És un organisme que aporta beneficis al pressupost de 
la Diputació de Barcelona, els quals es destinen majoritàriament a atenció 
social.  
 
S’explica d’on provenen els ingressos del Patronat. Més del 98% del 
pressupost prové de l’assignació de la comissió satisfeta per la SELAE, la qual 
suposa un 0,591% del total dels jocs distribuïts, excepció feta de la loteria 
nacional, que no aporta cap benefici al Patronat.  
 
Una dada important és la relativa a la disminució dels punts de venda en la 
demarcació de Barcelona, en número de 73 establiments. En el darrer mandat 
s’ha intentat revertir la disminució de llocs de venda amb l’obertura de 30 nous 
locals de venda. 
 
El Patronat fa polítiques de joc responsable i segueix els criteris de la 
Responsabilitat Social Corporativa en matèria de joc. 
 
L’any 2014 es van recaptar un total de 2.371.432,20 euros en concepte de 
comissions per venda. 
 
En aquest punt es produeix un debat sobre la presència de la loteria nacional i 
del fet de la no percepció de cap retribució per part del Patronat, tot i que es 
dediquen important recursos en la seva gestió. 
 
El Gerent posa de manifest el fet que la taxa de retorn del joc se situa entre el 
45 i el 77% del volum jugat. En aquest sentit, comenta que la influència de la 
crisi s’ha notat en l’evolució d’ingressos, però respecte del número de 
jugadors, aquests han augmentat.  
 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa elevar a la Diputació de Barcelona la 
proposta de pressupost per a l’exercici 2016, així com els annexos que 
l’acompanyen. 
 
La Presidenta cedeix la paraula al Gerent del Patronat per tal que faci un resum 
explicatiu del contingut del Dictamen que es presenta a aprovació: 
 
 



 

 

En aquest punt s’incorpora a la sessió l’Im. Sr. Arnau Funes Romero, essent les 
11:25h. 
 
Els trets generals que es destaquen són els següents: 
 
. S’ha produït una disminució del capítol I. 
 
. El capítol III, de despeses, també ha disminuït. 
 
. El superàvit previst per a 2016, es preveu que creixi situant-se per sobre dels 
600.000 euros. 
 
. L’Interventor delegat comenta que hi ha 1.200.000,- euros de romanent de 
tresoreria disponible, ja que aquest 2015 no s’ha produït el traspàs del superàvit 
de 2014 a la Diputació de Barcelona. És un pressupost que sempre dóna  
superàvit, el qual ha crescut molt al 2014 pels estalvis comentats.  
 
El Sr. Funes pregunta si el personal del Patronat és propi. 
 
El Gerent constata que són funcionaris de la Diputació de Barcelona cedits al 
Patronat. Es posa de manifest que el Gerent percep les seves retribucions de la 
Diputació de Barcelona i la jubilació de la Cap d’Administració no s’ha cobert. 
 
El Sr. Ciurana demana si el % de comissió és fixat  per la SELAE. El Sr. Cortés 
comenta que es tracta d’un acord entre la SELAE i cada delegació 
individualment, i que no es coneix el % de comissions que percep cada 
distribuïdor. 
 
El Sr. Monràs comenta que les comissions són fixades pel Ministeri d’Economia, 
i que considera que els operadors privats estan més penalitzats que els públics 
en tant que se’ls obliga a revertir una part dels seus beneficis en projectes de 
caire social.  
 
En aquest punt de la sessió s’absenta l’Ima. Sra. Rosa Funtané Vilà, excusant la 
seva presencia en haver d’atendre altres assumptes inajornables. 
 
El Sr. Ciurana demana si hi ha possibilitat de renegociar les condicions amb la 
SELAE, i el Sr. Cortés comenta que el contracte actual s’acabarà a finals de 
2016, i que es podria continuar amb la seva gestió, o no, en funció de la decisió 
que pugui prendre la SELAE.  
 
El Sr. Ciurana pregunta que si la ONCE demanés utilitzar la xarxa de punts de 
venda gestionada pel Patronat, si això seria factible.  Es respon que no, ja que el 
contracte amb la SELAE ho és amb caràcter d’exclusivitat. 
 
L’Interventor delegat comenta que el pressupost ha estat valorat favorablement, 
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que no hi ha endeutament, i que per tant ajuda a millorar la situació financera de 
la Diputació de Barcelona. Amb el Pressupost s’aproven també les Bases del 
Pressupost, les quals tenen una estructura igual a les que té la Diputació de 
Barcelona. 
 
Finalitzat el debat  d’aquest punt, la Presidenta 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, el text del 
Dictamen en el qual es conté,  es transcriu a continuació: 
 
 

“L’article 164 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que les 
Entitats Locals elaboraran i aprovaran anualment un Pressupost General 
en el qual s’integrarà: el pressupost de la pròpia entitat, els dels 
organismes autònoms que en depenen i els estats de previsió de despeses 
i d’ingressos de les societats mercantils, el capital social de les quals 
pertany íntegrament a l’Entitat Local. 
 
Vist que ha estat elaborada la proposta de pressupost per a l’exercici 2016 
del Patronat d'Apostes. 
 
Vist que a la dita proposta de pressupost s’acompanya la documentació 
exigida als articles 165.1 del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i 18.2 i 106 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril pel 
qual es desenvolupa el Capítol I, del Títol VI de l’esmentat text refós. 
 
Vist l'article 9 b) dels Estatuts del Patronat d'Apostes que indiquen que és 
competència de la Junta de Govern "informar i elevar el projecte de 
pressupost a la Diputació de Barcelona per sotmetre'l a l'aprovació del Ple"  
 
Per tot l'exposat, el sotasignat proposa a la Presidenta del Patronat 
d’Apostes, per tal que elevi a  la Junta de Govern del Patronat d’Apostes 
l’adopció dels següents acords.  
 

ACORDS 
 
Primer.- INFORMAR favorablement el projecte de pressupost del Patronat 
d’Apostes, corresponent a l’exercici 2016, per un import anivellat de dos 
milions dos-cents vuitanta-quatre mil sis cents euros (2.284.600,00 €) tant 
pel que fa a l’estat d’ingressos com al seu estat de despeses, acompanyats 
de la memòria justificativa i documentació annexa, en compliment del que 
es preceptua en l’art.165.1 del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, i 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. 
 
Segon.-  INFORMAR favorablement la plantilla de personal i la Relació de 
Llocs de Treball del Patronat d’Apostes, així com l’adaptació al Patronat de 



 

 

les Bases generals d’execució del pressupost per a l’any 2016, que 
s’adjunta al projecte de pressupost, 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 pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
Tercer.- ELEVAR a la Diputació de Barcelona el projecte de pressupost del 
Patronat d’Apostes per a l’any 2016 i la documentació annexa de personal, 
que inclou la plantilla i la Relació Llocs de Treball del Patronat, així com 
l’adaptació al Patronat d’Apostes de les Bases generals d’execució del 
pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’any 2016, per sotmetre’l a 
l’aprovació del Ple, d’acord amb el que preveuen els articles 9.b i 24.1.c 
dels Estatuts del Patronat d’Apostes.” 

 
 

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. 110 i 
160 d’enguany. 
 
4.- Informació sobre el Patronat 
 
En haver-se fet la presentació inicial, no s’ofereix cap informació addicional. 
 
5.- Precs i preguntes 
 
No se’n fan. 
 
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 el Secretari delegat accidental que en dóna fe. 
 

La Presidenta     El Secretari delegat accidental 

 

Mercè Conesa i Pagès                 Albert Ortiz Villuendas 


