EL BRULL
Ajuntament

101 01 04 06 00 06 2019
Identificació de l’expedient.
Contractació del servei de Director d’Explotació de la Presa de les Illes.
Memòria Justificativa
L’ajuntament del Brull és el titular, en règim de propietat, de la presa i
embassament de la Presa de les Illes.
La presa ha estat classificat per l’Agència Catalana de l’Aigua en la categoria
B, i en base a les seves dimensions geomètriques, en una petita presa.
L’Ajuntament del Brull, presta el servei de subministrament d’aigua potable per
gestió directa, i el subministra a través de les captacions de Riu de Boix i Font
de Faig que condueixen l’aigua a un dipòsit de 4.500 m3, per a la seva
distribució, però que en les èpoques de manca de pluja i de sequera que solen
coincidir amb els períodes de vacances on el municipi hi ha més residents, en
la majoria d’ocasions l’aigua emmagatzemada no és suficient per cobrir les
necessitats.
Aquest embassament té una capacitat 319.000 m3 fet que permetrà cobrir les
necessitats de subministrament d’aigua del municipi del Brull.
Els articles 366.1 i 367 del Reglament de domini públic hidràulic estableixen
que és responsabilitat del titular de la presa vetllar per la seva seguretat i
assumir les condicions i adoptar les mesures que, a judici de l’administració
pública competent, calguin en les diferents fases de vida de la infraestructura
per motius de seguretat.
En un requeriment de l’Agència Catalana de l’Aigua, arran d’una inspecció
efectuada a la dita presa als efectes de la seva legalització, es demana a
l’Ajuntament del Brull que redacti unes Normes d’Explotació de la Presa
de les Illes, i que nomeni un Director d’explotació.
D’acord amb el capítol IV. Normes per a l’explotació de preses de la Instrucció
per al projecte, construcció i explotació, i la ordre de 12 de març de 1996 per la
que s’aprova el Reglament tècnic sobre seguretat de preses i embassaments,
són obligacions del director:
•
•

Assumir la responsabilitat de l’explotació de l’embassament i vetllar pel
compliment de les Normes d’Explotació de la presa.
Respondre de la inspecció, vigilància, conservació i seguretat de la
presa. El Director d’Explotació és el màxim responsable de la seguretat
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•

•
•
•

de la presa.
Redactar un informe anual concloent sobre l’estat de seguretat de la
presa (a través de l’anàlisi de les dades d’auscultació i les inspeccions
periòdiques) i la operativitat dels equips (bàsicament dels òrgans de
desguàs).
Mantenir en condicions de servei els dispositius de control, els òrgans de
desguàs, els accessos i les comunicacions.
Assegurar la correcte execució de les obres i actuacions que s’hagin de
dur a terme a la presa.
Dirigir els treballs que s’hagin de dur a terme, resolent controvèrsies i
contradiccions

Per la qual cosa és necessari iniciar un procediment per nomenar un Director
d’Explotació de la Presa que porti a terme les funcions que la normativa vigent
exigeix per garantir la seguretat de la Presa.
El Brull, 9 d’agost de 2019
L’alcalde
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