1. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
1.1 Medi Ambient i Enginyeria
1.1.1 Cooperació tècnica amb els ens locals
Tipologia del servei i objectius
Servei d’assessorament i informe tècnic en matèria d’Enginyeria i Medi ambient.
 Prevenció i Control Ambiental d’Activitats (Llei 20/2009) i de Facilitació de
l’activitat econòmica (Llei 18/2020)
 Prevenció i Seguretat en Matèria d’Incendis en Establiments, Activitats,
Infraestructures i Edificis (Llei 3/2010)
 Mesures fiscals, financeres i administratives (Llei 3/2015)
 Regulació administrativa d’espectacles públics i activitats recreatives (Llei
11/2009).
 Sanejament
 Emissions a l’atmosfera
 Contaminació lumínica
 Sorolls
 Abocaments
 Inspecció i control de cases de colònies (Mitjançant la Llei 38/1991,
d'Instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i el Decret 187/1993, el
Govern de la Generalitat de Catalunya va delegar en els consells comarcals les
competències en matèria d'instal·lacions juvenils)

Dades 2021
11 ajuntaments amb conveni, assistència tècnica presencial d’enginyeria:
 Castellví de la Marca (7h setmanals)
 Font-rubí (7h setmanals)
 La Granada (3,5 h setmanals)
 Olesa de Bonesvalls (7h setmanals)
 Pacs del Penedès (2h setmanals)
 El Pla del Penedès (3,5h setmanals)
 Sant Cugat Sesgarrigues (7h setmanals)
 Sant Llorenç d’Hortons (7h setmanals)
 Sant Pere de Riudebitlles (7h setmanals)
 Sant Quintí de Mediona (7h setmanals)
 Torrelavit (5h setmanals)
3 municipis sense conveni, amb assistència tècnica no presencial:
 La Granada: 1 expedient activitat
 Sant Llorenç d’Hortons: 3 informes de permís d’abocament a depuradora
 Sant Quintí de Mediona: 1 expedient activitat
Inspecció i control de cases de colònies:
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Casa de colònies Berea (Font-rubí)
Casa de colònies L’Illot Gran (Font-rubí)
Casa de colònies Penyafort (Pontons)
Casa de colònies Cal Diable (Pontons)
Casa de colònies L'Estol (Sant Martí Sarroca)
Alberg municipal (Vilafranca del Penedès)
Hostel Penedès
Casa de colònies Sant Marçal (Castellet i la Gornal)

Pressupost 2021
 213.954,86 € (tècnics col·laboradors ajuntaments)
 105.954,86 € ajuntaments
 108.000 € DIBA

Aspectes a destacar 2021
 Consolidació del servei en els 10 municipis inicials on es va començar el 2020,
mitjançant el mínim de permanència d’1 dia de treball tècnic (7 hores)
 La col·laboració es realitza presencialment i assumint plenament el rol de tècnic
municipal funcionari
 Suport i assessorament tècnic als municipis amb conveni per a l’actualització dels
censos d’activitats, i per a la redacció i aprovació del Pla de verificació municipal
d’activitats i programes de verificació de les activitats comunicades.
 Les 8 instal·lacions juvenils continuen obertes complint totes els requisits legals.
Durant l’any 2021 s’ha realitzat 1 inspecció preceptiva (bianual).

Instal·lacions esportives de Gelida
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1. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.1 Medi Ambient i Enginyeria
1.1.2 Òrgan Tècnic d’Avaluació Ambiental Comarcal
Tipologia del servei i objectius
La Llei 20/2009, de Prevenció i Control Ambiental de les activitats, disposa una nova
classificació de les activitats i dona la competència a l’Òrgan Tècnic Ambiental
Comarcal (OTAC) per efectuar l’informe ambiental integrat de les activitats de major
incidència ambiental (Annex II de la Llei Prevenció i Control Ambiental de les
activitats). L’OTAC es reuneix quinzenalment.
Objectiu: vetllar per la protecció del Medi Ambient mitjançant l’avaluació dels
projectes d’activitats.

Dades 2021
 Nombre de reunions de l’OTAC: 20
 Expedients avaluats: 24

Pressupost 2021
 7.802,69 € - Ingressos per taxes

Aspectes a destacar 2021
Increment del nombre d’expedients avaluats i informats en relació al 2020.
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1. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.1 Medi Ambient i Enginyeria
1.1.3 Circulació motoritzada no competitiva en el medi natural
Tipologia del servei i objectius
D’acord amb la Llei 9/1995, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural i el
Decret legislatiu 3/2010, els organitzadors d’activitats que comportin la circulació de
més de set motocicletes o ciclomotors per diversos municipis, han de comunicar el
recorregut al Consell Comarcal i a les autoritats competents que regulen els espais
naturals de protecció especial per on hagin de transcórrer. El Consell Comarcal
notifica el recorregut als ajuntaments, gestors d’espais naturals protegits, gestors de
parcs naturals (Garraf) i agents rurals; integra les seves autoritzacions de cadascun i
ho notifica a l'organitzador de l’activitat.
Objectiu: donar suport a l’ordenació i la gestió de la circulació motoritzada no
competitiva en el Medi Natural.

Dades 2021
Degut a la pandèmia de la covid-19 no es van portar a terme comunicacions
d’esdeveniments de circulació motoritzada al medi rural

Pressupost 2021
Recursos propis – Personal administratiu de l’Àrea

Aspectes a destacar 2021
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1. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.1 Medi Ambient i Enginyeria
1.1.4 Gestor Energètic Comarcal
Tipologia del servei i objectius
A petició dels ajuntaments, aquest servei comarcal controla els consums d’energia,
proposa accions concretes d’estalvi energètic (en il·luminació, calefacció, etc.) i
promou la utilització d’energia verda.
Objectiu: millorar el control de la despesa energètica i disposar d’elements per
prendre decisions que millorin l’eficiència energètica de les instal·lacions municipals.

Dades 2021
6 ajuntaments amb conveni de col·laboració:
 Les Cabanyes
 Font-rubí
 La Granada
 Olesa de Bonesvalls
 Sant Pere de Riudebitlles
 Vilobí del Penedès

Pressupost 2021
5.157,63 € - Recursos propis
4.883,52 € - cofinançament ajuntaments

Aspectes a destacar 2021
S’han incorporat 2 municipis al servei
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1. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.1 Medi Ambient i Enginyeria
1.1.5 Projecte FEDER – Penedès, municipis compromesos amb la
sostenibilitat
Tipologia del servei i objectius
Actuacions proposades:
 Millora de l’eficiència en les instal·lacions de l’enllumenat públic a 16 municipis de
l’Alt Penedès i a la seu del CCAP
 Xarxa de calor alimentada amb biomassa a Torrelavit
 Instal·lació fotovoltaica per a autoconsum al CCAP
Objectius:
 Miillora de l’eficiència energètica dels municipis
 Promoure la utilització d’energies renovables (biomassa)
 Disminuir les tones de CO2 que s’emeten a l’atmosfera.

Dades 2021
 Adjudicació de les actuacions de millora de l’eficiència de l’enllumenat públic
(substitució per lluminàries LED) dels municipis de Torrelavit, Torrelles de Foix i
Avinyonet del Penedès
 Inici de l’execució de les actuacions de millora de l’eficiència de l’enllumenat
públic (substitució per lluminàries LED) dels municipis de Castellví de la Marca,
Font-rubí, Gelida, Olesa de Bonesvalls, Pacs del Penedès, Puigdàlber, Sant
Llorenç d’Hortons, Sant Pere de Riudebitlles, Torrelavit i Torrelles de Foix
 Final de l’execució de les actuacions de millora de l’eficiència de l’enllumenat
públic (substitució per lluminàries LED) del municipi de Gelida, Pacs del Penedès,
Puigdàlber i Sant Martí Sarroca

Pressupost 2016-2021
 1.238.230 € - Subvenció FEDER
 1.749,822 € - Ajuntaments

Aspectes a destacar 2021.
 Es va executar completament el projecte a Gelida, Pacs dels Penedès, Puigdàlber
i Sant Martí Sarroca
 Es van iniciar i quasi executar en la seva totalitat els municipis de Castellví de la
Marca, Font-rubí, Sant Llorenç d’Hortons, Sant Pere de Riudebitlles, Torrelavit i
Torrelles de Foix
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Carrers de Sant Martí Sarroca
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1. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.1 Medi Ambient i Enginyeria
1.1.6 Projecte Compromís pel riu inclusiu (riu Mediona-Bitlles)
Tipologia del servei i objectius
Gestió i coordinació tècnica del projecte en l’exercici de les funcions organitzatives,
gestores i de coordinació delegades pels municipis de Mediona, Sant Pere de
Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia, Subirats i Torrelavit.
Objectiu: desenvolupar una estratègia supramunicipal per millorar l’ocupabilitat i les
oportunitats d’inserció laboral de persones en risc d’exclusió social.

Dades 2021



Adjudicació i execució de les actuacions del tram 1 Mediona i Sant Quintí de
Mediona
Adjudicació i execució de les actuacions del tram 2 Sant Pere de Riudebitlles i
Torrelavit

Pressupost 2021
45.000 € - cofinançament ajuntaments

Aspectes a destacar 2021
El Consell Comarcal assumeix la gestió i coordinació tècnica del projecte agafant el
relleu de la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès.
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