Consell d’Administració de
Barcelona Cicle de l’Aigua, SA
21 de juliol de 2021
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Aprovació, si escau, de l’acta de la
sessió anterior
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02
Aprovació, si escau, dels membres del
comitè de conducta de BCASA
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COMPLIANCE

El Consell d’Administració del 13 de juliol de 2018 va aprovar els membres del comitè de conducta de
BCASA:
•

Sra. Mónica Abad, Cap de Servei d’Administració i Finances – Direcció de Recursos, que actua com
a Compliance Officer.

•

Sr. Daniel Christensen, Cap de Servei de Control de Gestió – Direcció de Planificació i Innovació,
que actua com a Secretari.

•

Sra. Gemma Barnet, Cap de Servei d’Explotació – Direcció d’Operacions.

•

Sr. Agustín Higuero, Cap de Servei de Gestió del Territori i Conservació – Direcció de Projectes i
Obres.
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COMPLIANCE
Segons l’article 4.2 del Reglament d’Organització i Funcionament del Comitè de Conducta:
2. Els membres del CdC seran nomenats pel Consell d'Administració de la societat, per un termini
de 3 anys, que podran ser renovables.
Havent transcorregut aquests 3 anys, presentem a aprovació, si s’escau d’aquest Consell
d’Administració, la renovació dels membres del CdC actuals per 3 anys més.

Mónica Abad
Compliance Officer
Membre CdC

Daniel Christensen
Secretari
Membre CdC

Gemma Barnet
Membre CdC

Agustín Higuero
Membre CdC
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Informe de Direcció

7

ESTAT DELS EMBASSAMENTS

(Actualitzat 16/07/2021)

El volum total a dia 15/07/2021 es de 534,91 hm3

Nivell de Prealerta
Nivell d'Alerta
Nivell d'Excepcionalitat
Nivell d'Emergència

Dia d’entrada en el corresponent
nivell *
30 de novembre 2021
12 d’abril 2022
24 de juliol 2022
25 d’agost 2022

Volums llindars a data
15/07/2021
367 hm3
270 hm3
145 hm3
100 hm3

* Per realitzar els càlculs, s’ha estimat una velocitat de buidat de 0,7 hm3/dia els mesos de gener, febrer, març i desembre; 1 hm3/dia els mesos
d’abril, maig, octubre i novembre; 1,4 hm3/dia els mesos de juny, juliol, agost i setembre.
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ESTAT DELS EMBASSAMENTS

Font: BCASA, juliol 2021
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ESTAT DELS EMBASSAMENTS

(Actualitzat 16/07/2021)
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ESTAT DELS EMBASSAMENTS

(Actualitzat 16/07/2021)
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EVOLUCIÓ DEL MAPA DE LA SEQUERA
Es mostra l’evolució de la situació de les 18 unitats d’explotació de les Conques Internes.

Abril 2021

Desembre 2019

1.Anoia - Gaià / 2.Aqüífer Carme-Capellades / 3.Aqüífer Fluvià-Muga / 4.Aqüífer Plioquaternari de Tarragona / 5.Aqüífer del Baix Ter / 6.Capçalera del
Llobregat / 7.Capçalera del Ter 8.Consorci d'Aigües de Tarragona / 9.Embassament Darnius-Boadella / 10.Embassaments del Llobregat /
11.Embassaments de Siurana-Riudecanyes / 12.Embassaments del Ter / 13.Embassaments del Ter-Llobregat / 14.Empordà / 15.Estany de Banyoles /
16.Mig Llobregat / 17.Prades-Llaberia / 18.Serralada Transversal
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PLUVIOMETRIA BARCELONA

(Actualitzat 20/07/2021)

La pluja acumulada fins el 20 de juliol: 119 mm. La pluviometria de l’any 2021 (tenint en compte que s’han acumulat 119 mm) es
troba un 60 % per sota de la mitjana històrica (296 mm). Es pot considerar, en el que portem d’any, un any sec.
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Pla d’Igualtat de Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. (BCASA)
Primer Pla d’Igualtat. Període 2021-2024
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PLA D’IGUALTAT DE BARCELONA CICLE DE L’AIGUA ( 2021-2024)
Pla d’Igualtat (Comissió d’Igualtat) - Calendari
▪

L’aprovació final del Conveni Col·lectiu de BCASA al Novembre de 2017 estableix la voluntat expressa
de realitzar un Pla d’Igualtat.

▪

A principis del 2019 s’estableix de forma obligatòria per empreses de més de 100 treballadors/es la
realització d’un Pla d’Igualtat.

▪

Al maig del 2019 es crea la Comissió d’Igualtat. Aquesta Comissió és paritària i està formada per dos
membres de la Direcció i dos membres del Comitè d’empresa.

▪

Al segon semestre del 2019 es realitzen les primeres reunions de la Comissió d’Igualtat on s’analitzen
les dades objectives i es prepara l’enquesta a tot el personal, que es realitza a finals del 2019.

▪

Anàlisi i primeres valoracions de l’enquesta durant el primer semestre de 2020.

▪

Propostes d’objectius, pla d’acció i esborrany del Pla d’Igualtat durant el segon semestre de 2020.

▪

Redacció i aprovació inicial del Pla d’Igualtat de BCASA durant el primer trimestre de 2021.

▪

Entrada en el registre, Autoritat Laboral província Barcelona, 24 de març de 2021.
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PLA D’IGUALTAT DE BARCELONA CICLE DE L’AIGUA ( 2021-2024)
Objectius globals del Pla
✓ Evitar les discriminacions degudes a gènere dins del marc de l’empresa.
✓ Reduir les desigualtats que es puguin donar dins de l’empresa.
✓ Aconseguir unes relacions més justes, igualitàries i solidàries tant en la relació amb les treballadores i
treballadors amb l’empresa com entre aquesta i la societat.
✓ Com a objectius colaterals: aconseguir un marc de relacions laborals que facilitin la col·laboració i la
motivació de totes les persones treballadores.

Eixos establerts a assolir
✓ Implicació de la organització empresarial i dels seus responsables en la igualtat de gènere.

✓ Igualtat en l’accés i la valoració de llocs de treball.
✓ Assegurar la igualtat en la retribució.
✓ Promoció de dones a càrrecs de responsabilitat.
✓ Prevenció de l’assetjament sexual i moral.
✓ Millora de les competències per a la igualtat de gènere.
✓ Fer servir un llenguatge no sexista.
✓ Fer públiques les mesures en matèria d’igualtat que es posin en marxa.
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PLA D’IGUALTAT DE BARCELONA CICLE DE L’AIGUA ( 2021-2024)
Diagnosi I: Dades objectives

Total

Homes

Dones

15

4

11

BCASA (persones equivalents)

12,33

3,05

9,28

Nivell de Responsabilitat

Total

Homes

Dones

Director/a General

1

0

1

Director/a Funcional

6

5

1

Cap de Servei

12

7

5

Tècnic/a Superior

23

10

13

Tècnic/a Mig/tja

18

7

11

Encarregat/da

1

1

0

Tècnic/a Especialista

33

25

8

• Nivell de Responsabilitats

Cap d'Equip

5

5

0

Oficial 1ª

5

5

0

• Absentisme / Incapacitats Temporals

Oficial 2ª

7

7

0

111

72

39

➢ Anàlisi

de

les

dades

Personal jornada reduïda

quantitatives

proporcionades per RRHH:
S’han analitzat les dades objectives del darrer
exercici tancat distingint entre d’altres les

següents:
• Tipologia
de
les
contractacions
(temporalitat / % de Jornada)
• Fidelitat / Antiguitat

• Nivell salarial per categories

BCASA (persones)

Total BCASA

Diagnosi II: Dades subjectives
➢ Anàlisi de les dades qualitatives. Enquesta

Participació

Total

%

Dones

29

36

80,6%

Homes

26

69

37,7%

TOTAL

55

105

52,4%
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PLA D’IGUALTAT DE BARCELONA CICLE DE L’AIGUA (2021-2024)
Especificitat en la bretxa salarial
➢ Un dels factors de més actualitat social i laboral és l’anomenada bretxa salarial entre homes i dones. Tot
i que durant les darreres dècades s’ha anat reduint aquesta diferència salarial, a la societat actual
encara segueixen existint diferències entre les remuneracions dels homes i les dones.
➢ Aquesta situació NO existeix a BCASA. De fet, per motius principalment de diferents tipologies de
responsabilitats, les dones a BCASA tenen una retribució més elevada que els homes.
Comparativa normalitzada entre homes i dones
segons la “Herramienta de autodiagnóstico” del
Ministeri d’Igualtat

Comparativa de les remuneracions efectives
entre homes i dones (mod. 190 de l’IRPF)
Distribució per gènere del Model 190 (IRPF)
Dades sense cap anàlisi prèvia
Salaris pagats durant el 2019
Nombre de persones en nòmina durant el 2019

Total BCASA (€)
Total BCASA (%)

Total

Homes

Dones

4.062.573,39 €

2.588.426,72 €

1.474.146,67 €

111

72

39

36.599,76 €

35.950,37 €

37.798,63 €

-4,89%

5,14%

Distribució normalitzada per gènere

Total

Homes

Dones

4.077.846,45 €

2.486.428,69 €

1.591.417,76 €

111

72

39

Total BCASA (€)

36.737,36 €

34.533,73 €

40.805,58 €

Total BCASA (%)

100,00%

-15,37%

18,16%

Dades comparables segons el Ministeri
Salaris computables durant el 2019
Nombre de persones en nòmina durant el 2019
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PLA D’IGUALTAT DE BARCELONA CICLE DE L’AIGUA ( 2021-2024)
Elements destacats del Pla d’Igualtat
• Establiment dels objectius següents a assolir amb el pla d’accions:
✓ Assegurar que l’empresa posa les mesures necessàries perquè no existeixin
comportaments discriminatoris a l’empresa.
✓ Augmentar la participació dels treballadors del gènere masculí a l’enquesta.
✓ Reduir el desequilibri entre homes i dones en alguns serveis de l’empresa i en l’equip de Direcció.
✓ Corregir tots els aspectes de l’enquesta que han resultat negatius.
✓ Assegurar que l’empresa no inclou llenguatge sexista en els seus documents ni en les seves
comunicacions, tant en les de caràcter intern com extern.
•

Pla d’accions:
✓ 8 accions en 7 àmbits d’actuació:

1- Organització: 4 accions establertes entre les que hi ha revisió dels protocols de PRL amb
visió d’igualtat de gènere.
2- Contractació: 1 acció. Incloure criteris de gènere en la contractació.
3- Promoció: 1 acció. Incloure criteris de gènere en la promoció.
4- Remuneració: 1 acció. Formació a la plantilla
5- Comunicació i imatge: 1 acció. Revisió documents interns/externs comunicatius
6- Formació.
7- Condicions laborals i conciliació
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PLATAFORMA SARS-AIGUA

20

PARTICIPACIÓ EN LA TAULA D’EXPERTS Sars-CoV-2 I CICLE DE L’AIGUA
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Evolució de la circulació del virus a Barcelona

setmana 14/06 al 20/06/21
Indicadors a la baixa

setmana 21/06 al 27/06/21
Canvi de tendència

setmana 28/06 al 04/07/21
Increment en l’àmbit de Barcelona

setmana 5/07 al 11/07/21
Increment en algunes àrees

setmana 12/07 al 18/07/21
Descens en algunes àrees
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Punts importants per la interpretació dels resultats
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PLATJA SENSE FUM
➢ Projecte impulsat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona i l’Àrea d’Ecologia Urbana de
l’Ajuntament de Barcelona.
➢ El 26.05.2021 es publica el decret d’alcaldia de la prova pilot de declaració de platja sense fum a les
platges de Sant Miquel, Somorrostro, Nova Icària i Nova Mar Bella per la temporada alta 2021 (29 de
maig al 12 de setembre).
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PLATJA SENSE FUM
Suports comunicatius
Suport exteriors:
▪

Lones a les platges sense fum.

▪

Oppis i banderoles per senyalitzar les platges sense fum.

Mitjans:
▪

MouTV: Animació de 15” a partir de la creativitat principal.

▪

Roda de premsa 26 de maig inici campanya i temporada alta.

▪

“Branded content”.

Productes digitals:
Visual per a xarxes socials:

▪

Banners digitals: Per tal d’arribar de forma més directa al ciutadà que fa més ús de plataformes
online.

▪

Vídeo (ASPB).

▪

Web: A l’apartat de Banys i platges de La Meva s’ha obert un site de la prova pilot.
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PLATJA SENSE FUM
Suports comunicatius
In situ:

▪

Informadors ambientals per informar als usuaris i fer observacions

▪

Megafonia de platges:
“En aquesta platja no es permet fumar, per protegir la salut i el medi ambient.”
“Gràcies per la teva col·laboració, gaudeix d’un bon dia de platja.”
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PLATJA SENSE FUM
Seguiment de la prova pilot “Platges sense fum”
Avaluació basada en 3 components:
1)

Observació de conductes.

2)

Recollida de burilles i recompte. 23 maig; 20 Juny; 25 Juliol; 22 Agost.

3)

Enquestes a les persones usuàries. Durant tota la campanya aprofitant les observacions de
conducta que fa l’ASPB i les accions dels informadors s’està duent a terme una enquesta de

valoració de les platges sense fum. L’enquesta també es pot trobar online.
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PLATJA SENSE FUM

CAT WEB https://www.questionpro.com/t/ANunHZmgSI
CAST WEB https://www.questionpro.com/t/ANunHZmgSL
ANG WEB https://www.questionpro.com/t/ANunHZmgTB
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Precs i preguntes
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