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Tal i com es va aprovar en la sessió del Plenari de l’Ajuntament del dia 1 de Juliol de 2016 i d’acord

amb el previst en l’Article 21 dels Estatuts de la Societat, es procedeix a designar a l’Im. Sr. Eloi Badia

Casas com a President del Consell d’Administració en substitució de la Ima. Sra. Janet Sanz Cid.

PRESIDÈNCIA DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
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ESTAT DELS EMBASSAMENTS
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ESTAT DELS EMBASSAMENTS
(Actualitzat 07/07/2016)
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ESTAT DELS EMBASSAMENTS
(Actualitzat 07/07/2016)
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PLUVIOMETRIA BARCELONA

La pluja acumulada fins juny: 183 mm. La pluviometria de l’any 2016 es troba per sota de la mitjana històrica. S’ha registrat un mes

de gener molt sec, un mes d’abril per sobre de la mitjana i uns mesos de maig i juny molt per sota de les seves mitjanes històriques.
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En la CEUM de 23 de març de 2016 es va aprovar l’adjudicació del contracte de

manteniment de les fonts de la ciutat de Barcelona (2016-2020) que estava dividit en 3 Lots:

1. Lot 1: Fonts de beure de la ciutat i fonts naturals d’àmbit urbà

Adjudicatari: FCC ; Import (4 anys) : 3.456.335,24 € (IVA inclòs)

2. Lot 2: Fonts ornamentals excepte les incloses al Lot 3

Adjudicatari: FCC ; Import (4 anys) : 11.681.628,71 € (IVA inclòs)

3. Lot 3: Fonts ornamentals Eix Maria Cristina i Muntanya de Montjuïc

Adjudicatari: UTE AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A. -

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U ; Import (4 anys) : 5.868.672,42 € (IVA

inclòs)

Finalització del contracte anterior: 30/04/2016

MANTENIMENT DE LES FONTS DE LA CIUTAT
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Millores tecnològiques, mediambientals i de contractació pública responsable

incloses en els nous contractes

• Es contempla la racionalització de consums elèctrics i d’aigua, el control de les fuites de

les fonts ornamentals, la conservació d’amfibis i flora, la millora de la qualitat de l’aigua i

l’ambientalització de la flota de vehicles i la mobilitat sostenible.

• En relació a la mobilitat sostenible, la flota de vehicles és elèctrica. Està integrada per 12

vehicles (10 tipus furgoneta d’inspecció, 1 motocicleta i 1 bicicleta) amb emissions

contaminants “zero” (vehicles ZEV) i una emissió global quantitativa nul·la de gasos

d’escapament amb la mínima emissió sonora possible d’acord amb la tecnologia actual.

• En relació a la contractació pública responsable, s’estableix un percentatge de

contractació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral. Així, el

nou contracte compta amb 77 treballadors (anteriorment eren 69 treballadors), dels quals

n’hi haurà 9 que pertanyen al col·lectiu de persones amb dificultats d'inserció laboral.

• A més, pel que fa als Lots 1 i 2, es subcontractarà un 5% del pressupost d'adjudicació a

centres especials de treball i/o empreses d'inserció.

• Pel que respecta al manteniment de les instal·lacions, es millora les freqüències de les

operacions. Pel que fa a la neteja, s’incrementa en un 50% en les fonts de beure, i la

neteja de la superfície de l’aigua de les fonts ornamentals s’incrementa en un 16%.

MANTENIMENT DE LES FONTS DE LA CIUTAT
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El Lot 2 i Lot 3 es formalitza contracte i s’inicia el servei el 1 de Maig de 2016.

El Lot 1 es rep Notificació del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic d’interposició

d’un Recurs Especial en Matèria de Contractació contra l’adjudicació, el 20 d’Abril de

2016 interposat per la UTE AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA,

S.A. - ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U al·legant:

1. Vulneració del dret de defensa per una aplicació desproporcionada del principi de

confidencialitat de les ofertes. Vulneració del principi de transparència.

En aquest apartat cal indicar que tant FCC com la UTE van presentar declaracions de

confidencialitat en les seves ofertes.

2. Incompliment de la documentació contractual que regeix la licitació per part de l’oferta

d’FCC.

En aquest apartat la UTE al·lega no estar d’acord en les puntuacions donades a FCC en

alguns apartats de la valoració subjectiva i inclús indica que FCC hauria d’haver-se exclòs de

la licitació al entendre que incomplia aspectes definits en el PCT.

3. Manca de motivació de l’adjudicació.

El 29/06/2016 el Tribunal DESESTIMA el Recurs i AIXECA la Suspensió automàtica de

l’Adjudicació.

Formalitzat el contracte. Inici del servei: 18/07/2016.

MANTENIMENT DE LES FONTS DE LA CIUTAT
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Atès que el contracte de manteniment de les fonts de beure de la ciutat finalitzava el

30/04/2016.

Atès que el manteniment de les fonts de beure de la ciutat forma part de l’objecte social de

BCASA.

Atès el Recurs Interposat per la UTE AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL

AGUA, S.A. - ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U que impedia que el nou

contracte de manteniment es poses en funcionament.

BCASA contracta, de manera urgent, a l’antic prestador del servei, FCC, el manteniment de

les fonts de beure a l’espera de la Resolució del Tribunal :

Mes de Maig, Juny i Juliol es realitzen tres contractacions de serveis mínims a raó de

48.374,86 €/mes motivat per:

• Evitar el deteriorament de les instal·lacions que provoquin el seu tancament i deixin de

complir amb la seva funció d’abastament d’aigua.

• Evitar riscos de seguretat al no poder actuar en casos d’incidències (fuites,

embossaments,...).

• Evitar riscos de salut pública al no poder netejar-les ni higienitzar-les.

MANTENIMENT DE LES FONTS DE LA CIUTAT



L’operativitat de les fonts de beure s’ha mantingut per sobre de l’objectiu del 95%.  

L'operativitat de les fonts ornamentals s’ha vist influenciada per l’aturada de les fonts (21) del parc del Laberint d’Horta per obres.

Operativitat fonts de beure. Total 1672 fonts

Operativitat fonts ornamentals. Total 313 fonts
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MANTENIMENT DE LES FONTS DE LA CIUTAT

95%

95%



Xarxa inspeccionada

Xarxa netejada

Compliment assolit: a l’any 2016 (fins el juny) el compliment de les planificacions s’esdevé amb normalitat. 16

MANTENIMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM
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• Manteniment d’infraestructures i neteja de locals. La nova contracta de Manteniment i Neteja (Axer-

Socamex) va iniciar les tasques el passat 13 d’abril.

• Salvament i Socorrisme. La nova empresa contractada per realitzar les tasques de Salvament i

Socorrisme (Proactiva), va iniciar el servei el passat 7 de maig.

• Informadors ambientals. Els promotors ambientals provinents de SIRESA varen iniciar les tasques

de suport i informació el passat 14 de maig.

• Personal de suport a la coordinació. Recentment s’ha incorporat una persona per donar suport a les

tasques de coordinació de platges i una altra, provinent del pla ocupacional, per donar suport

administratiu durant la temporada de bany.

En coordinació amb l’Institut Municipal de Parcs i Jardins s’han iniciat els següents serveis:

PLATGES. SEGUIMENT OPERATIU
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COL·LABORACIONS INTERNACIONALS. WOP CIUTAT DE BETLEM 

El Global Water Operators’ Partnerships Alliance (GWOPA) va ser creada al 2007 per UN-Habitat com

aliança de socis encarregats de recolzar les operacions de l’aigua del món i té com a objectiu millorar

els serveis d’abastament i sanejament de l’aigua a nivell mundial.

En aquest sentit al setembre de 2015 es va signar un conveni de col·laboració entre BCASA, la WSSA

(Autoritat de l’aigua potable i sanejament a Betlem) i GWOPA per la capacitació tècnica del personal de

la WSSA en els àmbits dels sistemes d’informació geogràfica (GIS), modelització i gestió de la

informació de les instal·lacions del cicle de l’aigua. El projecte té una durada de 2 anys.

Una delegació de la WSSA va visitar BCASA al març de 2016. Durant la visita es va donar a conèixer la

metodologia de treball dels departaments implicats en la gestió avançada del drenatge urbà.

Actualment la WSSA està especialment interessada en l’ajuda que se li pot oferir per a la implantació

del seu GIS i en la nostra metodologia de treball a camp.

La col·laboració de BCASA amb el GWOPA, aportarà a Barcelona i Catalunya una nova finestra per a

l’intercanvi de coneixements entre cultures i països, ajudant activament a la millora de la capacitació

tècnica dels professionals d’arreu del món, des de la visió ètica i solidària de l’element més preuat per a

l'ésser humà, l’aigua.
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L’AMB com a administració competent remet anualment als ajuntaments metropolitans la proposta de

revisió de tarifes de subministrament d’aigua per la seva valoració.

A la ciutat de Barcelona, l’entitat subministradora que disposa l’AMB per realitzar el subministrament

domiciliari d’aigua potable és mitjançant una empresa mixta, Aigües de Barcelona, Empresa

Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A. (70% Agbar, 15% la Caixa; 15% l’AMB).

Anualment, aquesta entitat envia una proposta de revisió tarifària a l’AMB que es remet als ajuntaments

per la seva valoració i presentació d’al·legacions, abans de la seva aprovació per la Comissió de Preus

de Catalunya.

El Govern municipal defensa que l’aigua és un dret universal i un bé públic pel que l’objectiu del

consistori en anar cap a una gestió pública de l’aigua i el cost del preu de l’aigua ha de ser

l’adequat per permetre l’accés al subministrament de totes les persones.

En aquest sentit ha presentat cinc al·legacions a la proposta de tarifes per l’any 2016 emesa per

l’AMB:

1. Manca d’informació justificativa sobre alguns coeficients de la fórmula polinòmica de revisió tarifària

que consta en l’Annex II de l’Acord Marc 2014-2018.

APROVACIÓ TARIFES AIGUA POTABLE ANY 2016 
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2. Petició d’ampliació dels col·lectius als quals s’aplicarà la tarifa social sense haver de ser

beneficiari del cànon social de l’ACA:

 Famílies nombroses i que els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin el IRSCX2,

incrementat en un 30% per cada membre addicional a partir del segon sense haver de ser

beneficiari de la tarifa social de l’ACA.

 Famílies monoparentals i que els ingressos de la unitat familiar no superin el IRSCX2,

incrementat en un 30% per cada membre addicional a partir del segon sense haver de ser

beneficiari de la tarifa social de l’ACA.

IRSC: Indicador de Renda de Suficiència a Catalunya. És l’indicador que serveix per valorar la situació

de necessitat per poder tenir accés a les prestacions. És fixat anualment per la Llei de Pressupostos

de la Generalitat de Catalunya. Per l’any 2016: 569,12 €/mes; 7.967,73 €/anuals.

S'entén per situació de necessitat, qualsevol contingència que té lloc o apareix en el transcurs de la

vida d'una persona i que li impedeix de fer front a les despeses essencials per al manteniment propi o

per al manteniment de les persones que integren la unitat familiar o la unitat de convivència a la qual

pertany.

Descomptes:

Quota del servei: import equivalent al 75% de la quota de servei domèstica. Descomptes del 25%,

depèn del tipus d’habitatge.

Preu unitari del primer tram: 75% del preu unitari del primer tram domèstic. Descomptes del 25%.

APROVACIÓ TARIFES AIGUA POTABLE ANY 2016
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3. Distribució de la revisió tarifària en els diferents trams:

Atès que la dotació bàsica estipulada per l’ACA és de 100 l/habitant i dia ( 9 m3/mes).

Atès que l’Ajuntament considera prioritari abordar la pobresa energètica per tal de garantir l’accés al

servei d’aigua per a tothom.

Es va proposar que no s’apliqués o s'atenués l’impacte de la proposta d’increment de tarifa en els

usos domèstics per:

 Equips de mesura individuals sobre bateria o vivenda unifamiliar en el primer (fins a 6 m3/mes) i

segon tram (fins a 9 m3/mes)

 Equips de mesura únics sobre connexió per a immobles de varis habitatges en el primer ( fins a 6

m3/mes) i segon tram (fins a 9 m3/mes).

4. L’eliminació del cànon concessional anual:

D’acord amb l’apartat 6.2 del conveni entre l’AMB i la Societat General d’Aigües, en que s’estableixen

les bases de creació de la societat mixta, la societat gestora del servei tindrà dret a obtenir una

compensació econòmica en cas que les tarifes siguin inferiors als costos relacionats amb les despeses

de gestió, financeres, d’amortització tècnica i l’excedent empresarial per retribuir als socis, que pot anar

a càrrec dels pressupostos de l’AMB o a càrrec del cànon anual a percebre per l’AMB.

En aquest sentit des de l’Ajuntament es sol·licitava a l’AMB la NO REVISIÓ de les tarifes i que la

compensació a realitzar a favor de la companyia subministradora es fes a compte del cànon anual a

percebre per l’AMB.

APROVACIÓ TARIFES AIGUA POTABLE ANY 2016
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5. Finançament del subministrament d’aigua a través d’una taxa i no d’una tarifa:

Una taxa és un ingrés de dret públic i una tarifa és l’establiment d’un preu privat.

Hi ha resolucions recents del Tribunal Suprem que tot i no ser fermes estableixen que la

contraprestació d’un servei públic que tingui les característiques d’obligatori, indispensable i

monopolístic com és el subministrament d’aigua ha de realitzar-se mitjançant una taxa i no la de tarifa

independentment de com es gestiona el servei.

En aquest sentit es sol·licita a l’AMB que procedeixi a iniciar els estudis necessaris per avaluar la

viabilitat econòmica, jurídica i contractual per tal que el servei es pugui finançar a través d’ingressos

tributaris, és a dir, taxes.

Proposta tarifes

Finalment l’AMB anuncia el 19/07/2016 que portarà a votació a la propera sessió del Consell

Metropolità, l’aprovació d’una rebaixa a les tarifes d’aigua potable pel 2016 del 2,39% i no l’increment

del 1,62% proposat inicialment, que suposarà un estalvi anual d’entre 8-9 € a la ciutadania, però el

més important és que trenca amb la tendència constant a l’alça que s’aplicava a les revisions tarifaries

anuals.

Això a estat possible per la revisió de les condicions financeres, la reducció del cànon concessional i la

no imputació del col·lector de salmorres a la tarifa.

APROVACIÓ TARIFES AIGUA POTABLE ANY 2016
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