Consell d’Administració de
Barcelona Cicle de l’Aigua, SA
2 de desembre de 2021
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APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CODI ÈTIC I DE CONDUCTA I DE LES
NORMES D’UTILITZACIÓ DEL CANAL ÈTIC
(Directiva 1937/2019 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió)

Motiu
Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2019 relativa a la protecció de
les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió. Incorporació a l’ordenament nacional data
límit desembre 2021.
Objectiu de la Directiva

Garantir un estàndard de protecció dels alertadors en tota la UE, una normativa per protegir a les persones
que denuncien irregularitats en les empreses, que no només han de ser els treballadors de la mateixa
organització.
Canvis proposats
S’obre el canal ètic de BCASA a tercers vinculats (proveïdors, clients...).
S'identifica la persona gestora del canal com la persona responsable en exclusiva de la tramitació i gestió de
les comunicacions rebudes i s’adapta la documentació a la Directiva respecte als temps de processament i el
deure d’informació.
El canal ètic de BCASA consisteix en un canal extern a través de la plataforma VIADENUNCIA i el
gestor del canal és el lletrat Fruitòs Richarte i Travesset.
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ESTAT DELS EMBASSAMENTS

(Actualitzat 29/11/2021)

El volum total a dia 27/11/2021 es de 406,56 hm3
Nivell de Prealerta
Nivell de Prealerta 2
Nivell d'Alerta
Nivell d'Excepcionalitat
Nivell d'Emergència

Dia d’entrada en el corresponent nivell *
22 de gener 2022
08 d’abril 2022
19 de maig 2022
20 d’agost 2022
21 de setembre 2022

Volums llindars a data 27/11/2021
367 hm3
239,4 hm3
210 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

(Actualitzat 29/11/2021)
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MAPA DE LA SEQUERA
Es mostra la situació de les 18 unitats d’explotació de les Conques Internes.

Novembre 2021

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 29/11/2021)

La pluja acumulada fins el 29 de novembre: 331 mm. La pluviometria de l’any 2021 (tenint en compte que s’han acumulat 331
mm) es troba un 40 % per sota de la mitjana històrica (551 mm). Es pot considerar, en el que portem d’any, un any sec.
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NOVA
Ordenança per l’establiment de PPNT relativa
al servei de desplegament de conductes
portafibra òptica a l’interior del clavegueram
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NOVA ORDENANÇA PER L’ESTABLIMENT DE PPNT RELATIVA AL SERVEI DE DESPLEGAMENT DE
CONDUCTES PORTAFIBRA ÒPTICA A L’INTERIOR DEL CLAVEGUERAM
L’any 1995 l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el Pla Especial d’Implantació de Xarxes de
Telecomunicacions a Barcelona en el qual es preveia i regulava la utilització d’infraestructures (entre elles el
clavegueram), edificis i equipaments públics per al desplegament de les comunicacions a la ciutat.

El 1999 l’Ajuntament va establir:
 un Conveni Marc de col·laboració amb els operadors de comunicacions i Localret, on els autoritza el
seu pas pel clavegueram i els estableix un cànon ( 2,25 i 2,479 €/ml, dos i quatre conductes).


un Conveni de Condicions Tècniques específiques entre l’empresa concessionària gestora del
clavegueram en aquell moment, CLABSA, i els operadors de comunicacions, on especificava les
condicions d’estesa i el seu manteniment així com les tarifes aplicables. (entre 2 i 3 €/ml en funció del
nombre de conductes).

Des de l’any 2014, BCASA es va subrogar els convenis existents entre els operadors i l’antiga empresa
CLABSA. Actualment es disposen de 322,26 km.
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NOVA ORDENANÇA PER L’ESTABLIMENT DE PPNT RELATIVA AL SERVEI DE DESPLEGAMENT DE
CONDUCTES PORTAFIBRA ÒPTICA A L’INTERIOR DEL CLAVEGUERAM
BCASA, entitat privada subjecta a la normativa de contractació del sector públic, rep unes contraprestacions
econòmiques per l’execució d’uns serveis que provenen d’una petició coactiva de les operadores. Atès ell
marc legal vigent després de la modificació de la Llei de Contractes del Sector Públic i, sobretot, a les
recomanacions de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència (CNMC), és necessari
l’establiment d’unes prestacions patrimonials públiques no tributàries que regulin aquests treballs de:
• Planificació, estudis de viabilitat i redacció de projectes d’estesa de conductes portafibra òptica a l’interior
del clavegueram.
• Instal·lació de conductes portafibra òptica a l’interior del clavegueram.
• Desinstal·lació de conductes portafibra òptica de l’interior del clavegueram.
• Manteniment de conductes portafibra òptica a l’interior del clavegueram.
La Llei 9/2017, de contractes del sector públic va modificar la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL) on el
nou article 20.6 TRLHL suposa una mutació de la naturalesa de l’ingrés (taxa), en aquells supòsits en els
quals la prestació del servei es realitzi “en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, entidades
públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de Derecho
privado”, on caldrà aplicar una prestació patrimonial pública no tributària (i no una taxa).
Aprovació inicial de l’Ordenança: Comissió del plenari d’Economia i Hisenda, 20/10/2021.

Exposició publica BOP fins al 7/12/2021.
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BALANÇ TEMPORADA DE PLATGES 2021 I ACTUACIONS 2022
Afluència a les platges:
•

Les platges de la ciutat han registrat una afluència equiparable als anys prepandèmia, amb un total
de 3,8 milions d’usuaris i usuàries. Les platges són un dels espais més utilitzats de la ciutat i
enguany, a més, han esdevingut un espai d’esbarjo per a la ciutadania davant les restriccions
d’aforament en altres àmbits.

•

S’ha observat una certa desestacionalització en el patró d’ús de les platges, amb un increment d’ús
al llarg de tot l’any i en un ús intensiu durant la nit que ha obligat a reforçar el servei de neteja i
manteniment per garantir el bon estat de la platja per a totes les persones usuàries.
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BALANÇ TEMPORADA DE PLATGES 2021 I ACTUACIONS 2022
Regulació d’accés:
•

Ha estat necessari continuar amb les mesures per regular l’accés a les platges i l’aplicació del
protocol per ocupació de platges.

•

Els mesos amb majors ocupacions (alta i molt alta) i tancaments (molt alta) han estat els mesos de
juliol i agost principalment durant el cap de setmana.

•

L’ocupació alta s’ha produït sobretot en la franja horària de tarda, a partir de les 13 hores i l’ocupació
molt alta a partir de les 16 hores. Les ocupacions més altes s’han registrat a les platges de Ponent
(Barceloneta, Sant Miquel i Sant Sebastià), a diferència del 2020 que van donar-se a les platges de
Llevant (Bogatell i Nova Icària).
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BALANÇ TEMPORADA DE PLATGES 2021 I ACTUACIONS 2022
Servei d’informadors:
•

S’ha reforçat la presència d’informadors i informadores,
amb un equip format per 24 controladors d’accés, 22
informadors més 2 coordinadors. Les tasques
d’informació es centren a donar missatges relacionats
amb les mesures sanitàries preventives, sobre aspectes
ambientals i de serveis. El seu treball ha resultat
cabdal per bon funcionament de les platges, doncs, a
més de les tasques d’informació, han assumit també
funcions de tècnics de camp i de control.

•

S’han informat un total de 214.899 usuaris, un 43% dels
quals eren turistes i s’han emès 279.743 missatges
(113.870 Covid-19, 84.505 ambientals i 81.368 sobre
serveis).
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BALANÇ TEMPORADA DE PLATGES 2021 I ACTUACIONS 2022
Salvament i Socorrisme:
•

•

El servei de salvament i socorrisme ha mantingut, en
números absoluts, un nivell d’intervencions semblant a
altres anys amb més afluència, amb un total de 28.889
accions preventives concentrades a les platges de
major aforament (Sant Sebastià, Sant Miquel,
Barceloneta, Nova Icària i Bogatell).
Durant la temporada de platges han funcionat les 21
torres de vigilància.

Servei de Socorrisme i Salvament
2020
Assistències
2.537
sanitàries
Evacuacions
a
81
hospitals
Rescats a l’aigua
87
Persones
20
perdudes

2021
3.883
145

100
228

Bany assistit:
•

S’han fet un total de 22.249 acompanyaments al bany, augmentant les xifres prepandèmia.

•

Un 15% s’han realitzat al punt del Fòrum, un 62% a Nova Icària i un 23% a la platja de Sant Miquel.

•

La valoració global del servei de bany assistit ha estat valorat excel·lent per part de les persones
usuàries, el nou mòdul de canviadors inclusius instal·lat a la platja de Nova Icària, amb un 4,87 sobre 5
i el nou punt a la platja de la Barceloneta amb 4,49 punts sobre 5.
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BALANÇ TEMPORADA DE PLATGES 2021 I ACTUACIONS 2022
Platja d’accés amb gossos:
•

•

Aquest estiu en compliment de les mesures sanitàries
de prevenció de la Covid-19, s’ha mantingut un
aforament màxim de l’àrea de gossos a la platja de
Llevant de 141 persones o 60 gossos.

Procedència dels gossos (%)
Barcelona ciutat
Fora de Barcelona

2020
68 %
32 %

2021
70 %
30 %

Enguany, un total de 14.121 gossos han visitat la
platja. Els mesos de major afluència han estat juliol i
agost.

Qualitat de l’aigua de bany:
•

En general, la qualitat de l’aigua de bany ha estat excel·lent. De manera ocasional, associats als
episodis de pluja del 28 de juny, 2 d’agost i 20 de setembre s’han mostrejat qualitats deficients en
algunes de les platges.

•

Les platges que presenten millor qualitat de l’aigua de bany atenent als resultats analítics són les
platges de Sant Sebastià, Nova Mar Bella i Fòrum.
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BALANÇ TEMPORADA DE PLATGES 2021 I ACTUACIONS 2022
Platges sense fum:
La prova pilot s’ha realitzat a les platges de Sant Miquel, Somorrostro, Nova Icària i Nova Mar Bella durant
la temporada alta 2021 (29 de maig al 12 de setembre).
•

Els resultats de l’estudi avaluatiu mostren una reducció de persones fumadores i de burilles en les
platges sense fum (platges intervenció) respecte les platges on es podia fumar (platges de
comparació).

•

El grau de satisfacció amb la iniciativa és molt elevat tant en persones usuàries de les platges
sense fum com en les platges on es podia fumar.

Persones fumadores abans i després de
l’inici de la prova pilot a les platges sense
fum (GI) i en les platges on es podia
fumar (GC)

Nombre de burilles/usuari abans i
després de l’inici de la prova pilot
a Nova Icària (GI) i Bogatell (GC)

Satisfacció (sobre 10) amb la
iniciativa en las PsF (GI) i les
platges on es podia fumar (GC)
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BALANÇ TEMPORADA DE PLATGES 2021 I ACTUACIONS 2022
Actuacions principals 2022:
•

Elaboració d’un nou Programa d’Acció de les platges de Barcelona 2022-2023 (marc conceptual de la
priorització d’accions en l’àmbit de les platges) amb la inclusió de 3 nous reptes, una nova redefinició de
la Taula de platges i un nou càlcul d’indicadors.
•
•

•

Platges més saludables (en el marc de la
col·laboració amb l’ASPB).
Platges adaptades al canvi climàtic (en el marc
del Pla d’Acció per l’Emergència Climàtica).
Platges al servei de la ciutadania (en el marc del
Pla Canviem pel Clima, entre d’altres).

•

Actualització del PGIL en base a la nova normativa i les noves necessitats.

•

Seguiment i coordinació amb MITECO, projecte dragat sorres per futura aportació.

•

Revisió PAM Contaminació Marina.

•

Actuacions Zona de Banys del Fòrum: millora de l’espai físic i de la dinamització de l’espai (en
col·laboració amb IBE, Salvament i Socorrisme, Informadors, Feminismes, etc.).

•

Certificació Biosphere.

•

Implantació de mesures per a la millora de la Revetlla de Sant Joan sobretot en l’àmbit guinguetes de
21
platges.

SEGUIMENT DEL PRESSUPOST 2021

22

04
Precs i preguntes

23

24

