1. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.2 Obres Públiques, Mobilitat, Urbanisme i Planificació Territorial
1.2.1 Cooperació tècnica amb els ens locals
Tipologia del servei i objectius
Servei presencial d’assessorament i informe tècnic en matèria d’Arquitectura
Funcions:
 aplicar les actuacions requerides en matèria de planificació i gestió urbanística;
 elaborar, impulsar i controlar els plans d’inspecció i de disciplina urbanística;
 coordinar revisions cadastrals;
 elaborar els informes tècnics necessaris per a la concessió de llicències d’obres,
realitzant les inspeccions i comprovacions necessàries i signant les concessions
corresponents;
 organitzar l’execució de les tasques tècniques assignades;
 assessorar els òrgans de govern municipals i les comissions informatives, sobre
temes relacionats amb activitats urbanístiques;
 assessorar i redactar plecs de condicions per a contractes;
 fer tràmits de contractació i justificació de subvencions;
 atendre entrevistes per resoldre consultes de la ciutadania;
 elaborar informes tècnics i memòries sobre el funcionament i les activitats
realitzades en l’àmbit competent i sobre la proposta de pressupost anual;
 altres funcions que per disposició de la regidoria, alcaldia o normatives vigents li
siguin atribuïdes.

Dades 2021
12 ajuntaments amb conveni de col·laboració tècnica amb assistència presencial:
 Avinyonet del Penedès (7h setmanals)
 Les Cabanyes (7h setmanals)
 Castellví de la Marca (14h setmanals)
 Font-rubí (7h setmanals)
 Olèrdola (10h setmanals)
 El Pla del Penedès (7h setmanals)
 Sant Cugat Sesgarrigues (7h setmanals)
 Sant Pere de Riudebitlles (14h setmanals)
 Sant Sadurní d'Anoia (14h setmanals)
 Santa Margarida i els Monjos (21h setmanals)
 Sant Quintí de Mediona (2h setmanals)
 Torrelavit (7h setmanals)
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Pressupost 2021
 105.954,86 € - Ajuntaments
 108.000 € - DIBA

Aspectes a destacar 2021
Durant aquest any s’han incorporat 2 arquitectes, amb la qual cosa són 4 les
arquitectes que donen servei de forma presencial als ajuntaments
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1. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.2 Obres Públiques, Mobilitat, Urbanisme i Planificació Territorial
1.2.2 Xarxa Bàsica Comarcal de Camins
Tipologia del servei i objectius
L’any 1989 el CCAP va redactar el projecte de Pla Comarcal de Camins. Des
d’aleshores, el CCAP busca recursos econòmics (PUOSC i Xarxa Barcelona) i, amb
el cofinançament i la col·laboració dels ajuntaments, duu a terme la redacció del
projectes de pavimentació i reparació dels camins rurals de titularitat municipal,
l’adjudicació i la direcció d’obra.
Objectius: mantenir la Xarxa bàsica de camins comarcal 2016-2019 per facilitar la
mobilitat intracomarcal

Dades 2021
Durant l’any 2021 no s’ha treballat en aquest projecte a cap nivell a l’espera de la
convocatòria de les Meses de concertació 2021-2024 de la Diputació de Barcelona,
que és d’on es financen aquestes actuacions.

Pressupost 2021
0€

Aspectes a destacar 2021
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1. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.2 Obres Públiques, Mobilitat, Urbanisme i Planificació Territorial
1.2.3 Àrea de prestació conjunta de taxi
Tipologia del servei i objectius generals
Ordenació i gestió unitària del servei de taxi a la comarca de l’Alt Penedès mitjançant
la creació d’una àrea territorial comarcal, en la qual es delimita una zona interurbana
de prestació conjunta del servei amb la integració dels 27 municipis.
 Encotxament del servei de taxi en qualsevol municipi que s’hi adhereixi.
 Distintiu i de l’àmbit/zona de prestació conjunta del Servei de taxi a la comarca de
l’Alt Penedès.
 L’atorgament i la decisió de les noves llicències i tarifes seguirà essent d’iniciativa
municipal, amb la supervisió d’un Consell de Coordinació amb representants dels
municipis i dels taxistes.
 Unificació de les característiques dels vehicles (taxímetre, color, etc).
 Registre unificat de llicències.
 Col·laboració amb l’AMTU per al seguiment tècnic del projecte.

Dades 2021
1 Comissió de seguiment per al desenvolupament de diversos aspectes del conveni
de col·laboració.

Pressupost 2021
 2.000 € - Tècnic mobilitat AMTU
 Recursos humans tècnics a càrrec de Recursos propis CCAP

Aspectes a destacar 2021
Aprovació del registre centralitzat de llicències de taxi a la comarca i publicació de la
mateixa a la pàgina web del Consell Comarcal per fer-ne divulgació
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1. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1.2 Obres Públiques, Mobilitat, Urbanisme i Planificació Territorial
1.2.4 Projecte FEDER - Penedès 360º
Tipologia del servei i objectius
Parteix de tres rutes circulars de mountain bike, slow bike i trekking. Al llarg del seu
recorregut s’ofereixen recursos turístics naturals i culturals que són els que es volen
potenciar i revaloritzar mitjançant obres de restauració, millora i museïtzació.
Actuacions del projecte:
 Restauració del Castell de Sant Martí Sarroca (II fase) - 129.561 €
 Itinerari vianants de la Granada a Santa Fe del Penedès - 164.276 €
 Restauració de la torre de Moja a Olèrdola (III fase) 223.575 €
 Restauració del Castellot de Castellví de la Marca - 203.862 €
 Adequació Mirador del Circell 360º a Avinyonet - 87.120 €
 Adequació Mirador de Cantallops d’Avinyonet del Penedès - 75.020 €
 Mirador del Penedès a Mediona - 35.062 €
 Ruta i Centre Interpretació Transhumància a SM i Monjos - 168.916 €
 Projecte turístic Avenc del Garrigal a Olesa de Bonesvalls - 63.767 €
 Millora i museïtzació d’“El Forn” a St Cugat Sesgarrigues - 89.891 €
 Centre Interpretació Cava i Oficina Turisme a St Sadurní - 390.000 €
 Adaptació i millora accés Centre Interp. Aigua a Torrelavit - 144.792 €
 Ordenació entorn Centre d’Interpretació Aigua a Torrelavit - 118.070 €
 Projecte museogràfic “Sa Roca, conj. Monum. ” a St Martí S. - 85.806 €
 Museïtzació Centre Interpretació Parc Talls a Vilobí - 18.000 €
 Condicionament dues àrees de pícnic a Vilobí del Penedès - 3.000 €
 Àrea de serveis per a autocaravanes a Mediona - 21.210 €
 Centre d’Interpretació del Paper a Sant Pere de Riudebitlles - 131.335 €
 Senyalització turística a Font-Rubí - 81.046 €
 Senyalització General del Penedès 360º - 181.500 €
Promoció i difusió del projecte :
 Campanyes de promoció del projecte - 60.500 €
 Edició de materials - 30.250 €
 Realització d'aplicació mòbil - 36.300 €
Actuacions de suport a l'execució del projecte:
 Pla de comunicació - 12.100 €
 Redacció de projectes i direcció d'obra de les actuacions – 75.137 €
Objectiu: potenciar i posicionar l’Alt Penedès com una destinació enoturística i
cultural de referència, que ofereixi uns recursos turístics més diversificats,
competitius, de qualitat i sostenibles.
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Dades 2021
Redacció de projectes
 Projecte turístic de l’Avenc del Garrigal, Olesa de Bonesvalls
 Ruta i Centre Interpretació Transhumància a Santa Margarida i els Monjos
Projectes aprovats
 Senyalització general del Penedès 360º
Licitacions
 Senyalització general del Penedès 360º
Adjudicacions
 Centre Interpretació del Cava i Oficina de Turisme a Sant Sadurní d’Anoia
 Senyalització general del Penedès 360º
Execucions
 Adequació Mirador del Circell 360º a Avinyonet del Penedès
 Mirador del Penedès a Mediona
 Projecte museogràfic “Sa Roca, conjunt monumental ” a Sant Martí Sarroca
 Centre d’Interpretació del Paper a Sant Pere de Riudebitlles
 Millora i museïtzació d’“El Forn” a Sant Cugat Sesgarrigues
 Restauració de la torre de Moja a Olèrdola (III fase)
 Senyalització general del Penedès 360º

Pressupost 2021
 1.087.932 € - Subvenció FEDER (el 50% de la base imposable)
 1.544.863 € - Ajuntaments

Aspectes a destacar 2021
L’any 2021 s’han executat la majoria de les actuacions que mancaven. Queden
pendents pel 2022 el Projecte turístic de l’Avenc del Garrigal, Olesa de Bonesvalls i
la Ruta i Centre Interpretació Transhumància a Santa Margarida i els Monjos
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