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Consell d’Administració de 

Barcelona Cicle de l’Aigua, SA

12 de desembre de 2017
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1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

2. Informe de Direcció.

3. Aprovació, si escau, del canvi de seu social de BCASA.

4. Aprovació, si escau, del codi ètic i de conducta, del reglament d’organització i

funcionament del comitè de conducta i del canal ètic.

5. Precs i preguntes.
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NOMENAMENT MEMBRE DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

Tal i com es va aprovar en la sessió del Plenari de l’Ajuntament del dia 2 de novembre de 2017, s’informa

del nomenament de la Sra. Anna Cardellach Giménez com a membre del Consell d’Administració de la

Societat, en substitució del Sr. Francesc Asís Ullod Marcos.
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ESTAT DELS EMBASSAMENTS
(Actualitzat 11/12/2017)

10/12/2017

Nivell de Prealerta 26 de setembre 2017

Nivell de Prealerta 2 17 de gener 2018

Nivell d'Alerta 28 de febrer 2018

Nivell d'Excepcionalitat 9 de juny de 2018

Nivell d'Emergència 11 de juliol de 2018
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ESTAT DELS EMBASSAMENTS

Font: BCASA, desembre 2017
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Font: BCASA, desembre 2017

GRÀFIC COMPARATIU DEL SISTEMA TER-LLOBREGAT DELS DOS PERIODES 

HÍDRICS (Setembre 2015-Agost 2016 i Setembre 2016-Agost 2017)
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ESTAT DELS EMBASSAMENTS
(Actualitzat 11/12/2017)
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ESTAT DELS EMBASSAMENTS
(Actualitzat 11/12/2017)
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PLUVIOMETRIA BARCELONA
(Actualitzat 10/12/2017)

La pluja acumulada fins el 10 de desembre: 435 mm. La pluviometria de l’any 2017 (tenint en compte que s’han acumulat 435 mm)

es troba un 27% per sota de la mitjana històrica (594 mm). La major part de les pluges s’han acumulat als mesos de març i

octubre, la resta de mesos sempre ha estat per sota de la mitjana.
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ESPAI PER A CIUTADANS AMB GOSSOS A LA PLATJA DE LLEVANT

TANCAMENT TEMPORADA PLATGES

Aquesta temporada s’ha realitzat una nova prova pilot seguint els mateixos criteris que la realitzada al

2016. Com a novetats s’han realitzat millores del mobiliari, s’ha habilitat un mòdul pels informadors a

l’entrada del recinte, s’ha allargat la tanca fins al mar i s’ha reforçat el servei d’informadors.

En l’enquesta d’opinió encarregada s’ha assolit una bona valoració per part d’usuaris.

El seguiment sanitari realitzat per l’ASPB ha assolit uns bons resultats, activant-se només el nivell 1 del

protocol de contingència (4 nivells) durant el mes de setembre.
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TANCAMENT TEMPORADA PLATGES

Afluència de més de 18.483 gossos

DADES 2017
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TANCAMENT TEMPORADA PLATGES

En relació a la temporada anterior, destacar la reducció d’assistències (poques meduses) i increment del

bany assistit (a la platja de la Barceloneta s’ha ampliat el servei en horari de tarda)

3.739

159

37.419

109

67

149

2.430

Assistències

Intervencions

Recomanacions/Prevencions

Evacuacions

Rescats

Persones Perdudes

Bany assistit

Acumulat 2017

ACCIONS DE SALVAMENT A LES PLATGES
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TANCAMENT TEMPORADA PLATGES

Aquesta temporada la causa principal de les banderes grogues ha estat la mala qualitat de l’aigua, degut,

principalment, a episodis de pluja i algun abocament en temps sec.

Presència de meduses

Mala qualitat de l’aigua

Mal estat de la mar

Qualitat aigua i mal estat de la mar

3%

69%

25%

3%

Motius Bandera groga

Sant Sebastià

Barceloneta

Somorrostro

Nova Icària

Bogatell

Mar Bella

Nova Mar Bella

Llevant

Fórum

Sant Miquel

71%

70%

69%

75%

72%

71%

72%

72%

79%

78%

Platja                          % Verda     % Groga   % Vermella

29%

30%

31%

25%

28%

29%

28%

28%

21%

22%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL Barcelona       73%       27% 0,00%

Bandera verda

Bandera groga

Bandera vermella  

1288

494

0

Acumulat 2017

BANDERES A LES PLATGES



16

TANCAMENT TEMPORADA PLATGES

Algunes de les actuacions més destacades que s’han realitzat durant el 2017 són:

• Substitució de part del paviment de fusta del passeig a la platja de Sant Miquel/Barceloneta.

• Substitució del paviment de fusta del solàrium de la zona de banys del Fòrum (desperfectes temporal).

• Substitució dels panells electrònics d’informació a les platges.

• Instal·lació nova megafonia des de Nova Icaria fins a Llevant.

Altres actuacions que s’han realitzat són els moviments de sorres i adequació de platges, substitució de la

xarxa de seguretat dels Banys del Fòrum, pintat de l’edifici de Coordinació de Platges, barana de protecció

a les escales dels Banys del Fòrum i la reparació de les pèrgoles (en execució).

ACTUACIONS DESTACADES



17

CONVENI LABORAL BCASA (2017-2020)

• Des de l’inici de l’activitat de BCASA al gener de 2014, ha estat necessari i convenient el crear un

Conveni Laboral propi que s’adeqüi a la realitat específica de l’empresa així va quedar palès en

l’encàrrec realitzat a la Direcció de BCASA pel Consell d’administració celebrat el 14 d’octubre de 2015.

• Comunicació al Departament de Treball de l’inici de la redacció (febrer 2016) i finalització i signatura

(novembre 2017) Conveni Laboral propi de BCASA.

• Principals resultats/impactes:

 Classificació professional: racionalització i adequació dels llocs de treball a les categories laborals

existents a l’empresa.

 Jornada: Anual de 1.670 hores ( 4,6%).

Setmanal de 39 hores (General/Treball mínim 2 tardes) i 35 hores (Estiu/Treball pel matí).

 Règim econòmic: Reducció de les diferències retributives dins un mateix grup professional,

disminució de la distància entre salaris més alts i més baixos i disminució i/o eliminació del concepte

ad personam.

 Conciliació de la vida laboral i personal i el Fons d’Acció Social: conceptes inexistents en el conveni

actual i que s’incorporen.

El Conveni Laboral va en la línia de les directrius de l’Ajuntament de Barcelona i per tant, millora la

situació actual, tot contraposant l’equilibri necessari tant organitzatiu com pressupostari, per tal de

preservar i millorar el servei que l’Ajuntament de Barcelona espera de BCASA.
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SEGUIMENT DEL PRESSUPOST 2017
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Aprovació, si escau, del canvi de seu 

social de BCASA

03
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CANVI SEU SOCIAL BARCELONA CICLE DE L’AIGUA, S.A.

El domicili social d’una societat, és el lloc on es troba el seu centre efectiu d’administració i direcció, o en el

que radica el seu principal establiment o explotació.

BCASA té tant el seu centre efectiu d’administració i direcció com el seu principal establiment o explotació

al carrer Acer, 16 (08038 Barcelona), per aquest motiu, es proposa un canvi de domicili social que

actualment es troba al carrer Torrent de l’Olla, 218-220 (08012 Barcelona) a aquesta adreça.

Per tal de poder dur a terme aquest canvi és necessari:

• L’aprovació per part del Consell d’Administració de BCASA.

• L’elevació a escriptura pública del canvi de domicili social.

• La seva inscripció en el Registre Mercantil.
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Aprovació, si escau, del codi ètic i de

conducta, del reglament d’organització

i funcionament del comitè de conducta

i del canal ètic de BCASA
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Precs i preguntes

05
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