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Divendres, 24 de març de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

Gerència d'Ecologia Urbana

ANUNCI de l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Barcelona a Barcelona Cicle de l'Aigua, SA

La Comissió de Govern, en sessió del dia 23/02/2017, ha adoptat el següent acord:

ENCARREGAR a Barcelona Cicle de l'Aigua SA les feines per dur a terme les tasques incloses a les proposicions  
aprovades pel Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona en sessió ordinària del 25 de novembre de 
2016,  referents  a  la  gestió  pública  del  cicle  de  l'aigua,  amb  subjecció  a  les  condicions  que  s'estableixen  en  les 
prescripcions generals annexes que s'aproven, fins el 31 de desembre de 2017;

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 200.000,00 EUR, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es 
indicats en aquest mateix document, a favor de BARCELONA CICLE DE L'AIGUA SA, amb NIF A66168303, per fer 
front a les despeses derivades d'aquest encàrrec de gestió; i,

PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta Municipal.

PRESCRIPCIONS GENERALS DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA A BARCELONA 
CICLE DE L'AIGUA SA PER DUR A TERME LES TASQUES INCLOSES A LES PROPOSICIONS APROVADES PEL 
PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA REFERENTS A LA GESTIÓ PÚBLICA 
DEL CICLE DE L'AIGUA.

I. ANTECEDENTS:

1. L'Ajuntament de Barcelona va crear, el 23 de novembre de 2013, la societat mercantil BCASA que d'acord amb 
l'article  1 dels seus Estatuts fundacionals  té naturalesa de societat  privada municipal  amb capital  100 per cent de 
l'Ajuntament de Barcelona.

2. L'objecte social de BCASA és la gestió del cicle de l'aigua així com la realització d'activitats i la prestació de serveis 
relacionats directament o indirectament amb el cicle de l'aigua, les platges, el litoral i el medi ambient.

3. Els estatuts de BCASA estableixen que és un ens local adscrit a l'Ajuntament de Barcelona, qui ostenta sobre aquest 
un control anàleg al que exerceix sobre els seus propis serveis. En conseqüència, BCASA es configura com un mitjà 
propi i ens instrumental de l'Ajuntament de Barcelona, en el sentit assenyalat per l'article 24.6 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

4. D'acord amb el règim jurídic exposat, aquest encàrrec de gestió es formula a l'empara del que preveuen l'article 11 de 
la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic l'article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, RJPACat, 
restant expressament exclòs de l'àmbit d'aplicació del TRLCSP, en virtut del que disposa el seu article 4.1.n), en relació 
l'esmentat article 24.6.

5. A la vista de les funcions assignades a BCASA pels seus estatuts es configura com el mitjà propi idoni per portar a 
terme el present encàrrec de gestió.

II. CONDICIONS DE L'ENCÀRREC:

1. OBJECTE:

L'objecte del present encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Barcelona a BCASA és la realització d'actuacions a en 
l'àmbit del cicle de l'aigua, que es concreten en els termes del segon punt.

Aquest encàrrec es circumscriu a l'àmbit material i territorial de competència de l'Ajuntament de Barcelona.
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2. DESCRIPCIÓ DE LES FEINES:

Les feines encarregades a BCASA són les següents:

- L'elaboració dels informes tècnics i/o jurídics necessaris per la transició cap a la gestió publica de l'aigua de la ciutat de 
Barcelona.

- L'elaboració d'un pla de treball i d'un anàlisi específic per promoure noves formes de funcionament que garanteixin la 
transparència, la informació, la rendició de comptes i la participació ciutadana efectiva en l'abastament d'aigua potable 
de la ciutat.

3. PRESSUPOST DE L'ENCÀRREC:

Amb l'aprovació d'aquest encàrrec l'Ajuntament disposarà a favor de Barcelona Cicle de l'Aigua S.A la quantitat de 
200.000 EUR (EUR) per a l'any 2017 com a contraprestació per la realització de les actuacions encarregades se'ns 
perjudici  que pels  anys posteriors  s'hagin d'habilitar  noves partides pressupostàries,  degudament  justificades,  a tal 
efecte.

Aquesta aportació anirà a càrrec de la partida 0502-44453-16011 del Pressupost de l'exercici 2017 de la Gerència 
d'Ecologia Urbana.

4. DURADA:

La durada del present encàrrec serà des de la seva aprovació fins el 31 de desembre de 2017, amb la possibilitat que 
sigui prorrogat durant el temps que sigui necessari el servei encarregat.

5. OBLIGACIONS DE BCASA:

a) Executar les prestacions objecte d'aquest encàrrec d'acord amb les instruccions dels responsables de l'Ajuntament de 
Barcelona.

b) Designar un referent com a interlocutor del servei d'assistència encomanat.

c) Fer constar, en totes les activitats que es desenvolupin, així com els materials produïts en el marc d'aquest encàrrec,  
de manera clara l'encàrrec i el logotip de l'Ajuntament de Barcelona.

d) Transcorregut el període de vigència total del present encàrrec s'hauran de lliurar els informes i/o memòria que 
justifiqui la seva correcta execució.

e) Complir amb la resta d'obligacions que es desprenen del present encàrrec.

f) Aquest encàrrec no suposa cessió de titularitat de les competències ni dels elements substantius del seu exercici.

g) En el cas que BCASA contractés amb tercers amb motiu de l'execució d'aquest encàrrec, als contractes a subscriure 
els resultarà d'aplicació, en els termes que en cada cas resulti procedent, el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de  
novembre, TRLCSP.

6. COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT:

Per  al  seguiment  dels  treballs  objecte  d'aquest  encàrrec  es  constituirà  una  Comissió  Tècnica  que  es  reunirà 
periòdicament  i  als  menys  un  cop  durant  la  vigència  del  present  encàrrec.  Estarà  integrada  per  dos  tècnics  de 
l'Ajuntament de Barcelona i per dos tècnics de BCASA, que designaran els respectius ens. Això no obstant, en les 
reunions d'aquesta Comissió podran participar també altres experts degudament convocats si els seus membres ho 
consideren convenients en funció dels assumptes a tractar.

Formaran part inicialment d'aquest Comissió Tècnica.

Per part de l'Ajuntament de Barcelona – Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat: Sr. Jordi Ribas, Gerent adjunt de Medi 
Ambient i Serveis Urbans.
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Per part de BCASA: Sra. Cristina Vila, Directora General de Barcelona Cicle de l'Aigua SA.

7. EXTINCIÓ DE L'ENCÀRREC:

Aquest encàrrec de gestió s'extingirà per la realització del seu objecte, el transcurs del seu període màxim de vigència, 
la voluntat de la part encomanant i les causes generals establertes en dret.

Barcelona, 14 de març de 2017
La secretària delegada acctal., p. d. 16/10/2015, Iolanda Garcia Ceprià

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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