Consell d’Administració de
Barcelona Cicle de l’Aigua, SA
11 de desembre de 2018
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ESTAT DELS EMBASSAMENTS

(Actualitzat 10/12/2018)

El volum total a dia 09/12/2018 es de 544,71 hm3

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

Dia d’entrada en el corresponent
nivell *
28 de juny 2019
25 d’octubre 2019
10 de gener 2020
16 de març 2020

Volums llindars a data
09/12/2018
367 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.
5

ESTAT DELS EMBASSAMENTS

Font: BCASA, desembre 2018
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ESTAT DELS EMBASSAMENTS

(Actualitzat 10/12/2018)
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ESTAT DELS EMBASSAMENTS

(Actualitzat 10/12/2018)
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PLUVIOMETRIA BARCELONA

(Actualitzat 10/12/2018)

La pluja acumulada fins el 10 de desembre: 918 mm. La pluviometria de l’any 2018 (tenint en compte que s’han acumulat 918 mm)
es troba un 68% per sobre de la mitjana històrica (546 mm). Es pot considerar, en el que portem d’any, un any plujós i amb pluges
molt intenses fins i tot 5 torrencials (la intensitat horària supera els 60 mm/h).
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PLUVIOMETRIA ANY 2018
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02.1
Obra de millora de la ventilació del
dipòsit pluvial de Taulat
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02.2
Nou Pla Director Integral del
Clavegueram de Barcelona
(PDISBA’19)
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ESTATUTS SOCIALS
Des del seu origen, l’Ajuntament de Barcelona configura l’empresa BCASA com un instrument de
descentralització funcional per la prestació de serveis públics en ús de la capacitat d’autoorganització
de l’Ajuntament, reconeguda per l’article 8.1.a) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
A més de la seva condició jurídica com ens descentralitzat, BCASA compleix amb els requisits assenyalats
per l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) per la seva
consideració com a mitjà propi personificat, raó per la qual, tant l’Ajuntament com els ens dependents
d’aquest, poden encarregar-li la realització d’activitats relacionades amb el seu objecte social.
La coexistència de les dues vies d’actuació, com ens descentralitzat i com a mitjà propi, i l’entrada en vigor
de la LCSP van impulsar l’aprovació per part de Comissió de Govern de 26 de juliol de 2018, de la
Instrucció relativa a la descentralització funcional i als mitjans propis de l’Ajuntament de Barcelona,
a fi de clarificar en quins casos ens trobem davant d’un veritable encàrrec de gestió previst per l’article 32
de la LCSP, i quan estem fent ús d’altres figures organitzatives com la descentralització funcional o
personificació del servei, l’encomana de gestió o la cooperació horitzontal de l’article 31 de la LCSP.
D’acord amb l’exposat, s’informa que s’ha treballat amb una proposta de modificació dels estatuts en el
sentit de:
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ESTATUTS SOCIALS
REDACCIÓ VIGENT

PROPOSTA DE REFORMA
Article 1 bis (Nou)
La societat es constitueix com instrument de
descentralització funcional per la prestació dels serveis
públics municipals vinculats al cicle de l’aigua, com a
forma de gestió directa i en atenció a la potestat
d’autoorganització de l’Ajuntament de Barcelona.

Article 2.1.a)
a)

Article 2.1.a)

La planificació, explotació, manteniment, neteja, a) La planificació, explotació, manteniment, neteja, renovació,
renovació, ampliació, nova implantació, millora, control i
ampliació, nova implantació, millora, control i supervisió de
supervisió de les fonts publiques i ornamentals, de la
les fonts públiques i ornamentals, de la xarxa de
xarxa de clavegueram de Barcelona, i altres
clavegueram i de la xarxa d’aigües freàtiques de
infraestructures, instal·lacions, equipaments, sistemes
Barcelona,
i
altres
infraestructures,
instal·lacions,
informàtics i altres bens i elements integrats en aquests.
equipaments, sistemes informàtics i altres béns i elements
integrats en aquests.
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ESTATUTS SOCIALS
PROPOSTA DE REFORMA

REDACCIÓ VIGENT
Article 2.1.c) a j)

Article 2.1.c) a k)

c) La redacció de projectes, direcció i execució de les
obres que siguin necessàries per a la gestió,
conservació, manteniment, renovació, ampliació, nova
implantació i millora de les infraestructures,
instal·lacions, equipaments, sistemes informàtics i altres
bens i elements compresos en la lletra a).

c) La redacció de projectes, direcció, licitació i gestió de
l’execució de les obres que siguin necessàries pel
manteniment i conservació de les infraestructures
assenyalades al punt a), així com per la restitució urgent
del servei en cas d’urgència i/o emergència.

d) La redacció de projectes, direcció, licitació i gestió de
l’execució de les obres que siguin necessàries per a la
gestió, conservació, manteniment, renovació, ampliació,
nova implantació i millora de les instal·lacions
connexes, equipaments, sistemes informàtics i altres
béns i elements integrats en les infraestructures
assenyalades al punt a)
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ESTATUTS SOCIALS
PROPOSTA DE REFORMA

REDACCIÓ VIGENT
Article 2.4
La Societat te la consideració de mitja propi instrumental i
servei tècnic respecte l'Ajuntament de Barcelona així com
de les entitats que en depenen o s'hi vinculen i resta
obligada a executar els serveis i treballs que aquest li
encarregui en les matèries que s'esmenten a l'apartat 1
anterior d'aquest precepte.
Les relacions de la Societat amb les entitats respecte de
les quals es mitja propi i servei tècnic no tenen naturalesa
contractual i s'articulen mitjançant encàrrecs de gestió. En
conseqüència, aquestes relacions son de caràcter intern,
dependent i subordinat a tots els efectes.
La Societat no podrà participar en les licitacions publiques
convocades per les entitats respecte de les quals te la
condició de mitja propi i servei tècnic, sense perjudici que,
quan no hi concorri cap licitador, es pot encarregar a la
Societat l'execució de la prestació objecte de licitació

Article 2.4
La Societat executarà les activitats assenyalades al punt 1
d’aquest article d’acord amb la seva planificació i prèvia
aprovació de la corresponent dotació pressupostària,
sense perjudici de la potestat de direcció i control del
servei públic de l’Ajuntament de Barcelona.
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ESTATUTS SOCIALS
REDACCIÓ VIGENT

PROPOSTA DE REFORMA
Article 2.5 (Nou)
La Societat té la condició de mitjà propi de l’Ajuntament
de Barcelona així com de les entitats que en depenen o hi
estan vinculades i, per tant, li podran conferir encàrrecs de
gestió regulats a la legislació en matèria de contractes del
sector públic per a dur a terme -de manera obligatòriaactivitats relacionades amb el seu objecte social
consistents en prestacions pròpies dels contractes
d’obres, subministraments, serveis, concessió d’obres i
concessió de serveis. Aquests encàrrecs constitueixen
relacions de caràcter intern i no tenen naturalesa
contractual. Els negocis jurídics que els mitjans propis
celebrin en l’execució de l’encàrrec resten sotmesos a la
legislació de contractes.
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