
                                      

 

Informe de situacio  dels projectes 

aprovats a trave s del proce s de 

“Pressupostos participatius 2018”. 

 

Data d’actualitzacio : setembre de 2019 

 

Import total disponible del proce s:  

150.000 euros 

 

Obres seleccionades mitjançant proce s de votacio  obert a 

totes les persones majors de 16 anys empadronades a Rubí : 

1- Reposicio  de arbres morts als carrers 

de Rubí  

36.300 € 

2- Prova pilot enllumenat intel·ligent 

 

18.150 € 

3- Pista poliesportiva a l’ urbanitzacio  de 

Can Ximelis   

94.380 € 

TOTAL 148.830 € 
 



 

Projecte 1: 

  

Projecte:   

Reposicio  de arbres morts als carrers de Rubí  
  

Descripcio  (formulacio  proposta ciutadana):  

Per tots els carrers de Rubí  hi han dotzenes i si els sumen tots, fins i tot centenars de 

escossells d’arbres que fa mesos o anys que han mort i han sigut talats i mai tornats a 

plantar.  

En molts casos inclo s els propis escossells han estat eliminats amb paviment de la 

pro pia vorera, perdent la oportunitat de gaudir de la presencia de un arbre. Es per aixo  

que crec que caldria destinar una part dels pressupostos a replantar tots els escossells 

buits amb nous arbres i fer un Rubí  mes bonic. 

  

Projecte te cnic: 

 Especies plantades:  

• Acer Campestre  

• Acer Fremani  

• Acer sacharinum  

• Carpinus betulus  

• Celtis australis  

• Cupresus Sempervirens  

• Fraxinus angustifolia  

• Jacaranda Mimosifolia  

• Lagestroemia indica  

• Ligustrum lucidum  

• Liquidambar styraciflua  

• Prunus cerasifera 

 

Nº d’arbrat plantat: 140 unitats en total 

 

 

Ubicacions: 

• C/ Torrent del Alba  

• Pl Isabel de Villena  

• C/Calderon de la Barca  

• C/ Castell  

• Pl Bona ventura Josa  

• Pl Pere Esmendia  

• Pl Pep Ventura  

• Ctra de St Cugat  



• Ctra de St Cugat / Cervantes  

• C/Antoni Sedo  

• C/Antoni Sedo  

• Pl Josep Palet  

• C/ Montserrat  

• c/De la Creu  

• C/ Historiador Serra  

• Pl Font del Ferro/ Almeria 

• Pl Miguel Hernandez 

•  C/Ciclisme  

• C/ Paí ssos Catalans  

• C/ General Castan os  

• Pl Josep Tarradellas  

• C/ Estels  

• C/ Safir  

• C/ Torrijos  

• Passeig de la Riera, Costat Castell  

• Av Castellsbisbal 173-175  

• Av Castellsbisbal - C/ Safir  

• Pl Nova de Can Fatjo 

Imatges: 

C. Abat Escarre  

       

 

C. Caldero n de la Barca 

     

 

Carrer Torrent Alba 



 

 

Pl. Bonaventura Josa 

        

    

 

Pl. Fiqueres                                                               Pl Pearson 

               

 

 

 

Pl. Esmendia 



    

    

 

Rambleta Joan Miro  

    

 

Execucio  treballs:  

Novembre – desembre 2018 

 

Estat d’execucio :  

Finalitzada 

 

Adjudicacio  i imports:  



• Empresa adjudicatària del subministrament de l’arbrat és Vivers Massaneda.  Import: 

16.494,83 € (IVA inclòs) 

• Empresa adjudicatària de la plantació i reg de l’arbrat: Santín Jardineria i Paisatge SL Import: 

18.150,00 € (IVA inclòs)  

 
  

 



                                      

 

Projecte 2: 

  

Projecte:   

Prova pilot enllumenat intel·ligent 
  

Descripcio  (formulacio  proposta ciutadana):  

Hoy en dí a es un hecho que la infraestructura pu blica ha de pasar por una renovacio n 

para integrarla en unas instalaciones eficientes y sostenibles.  

En Rubí  hay zonas donde falta alumbrado y son susceptibles de hacer pruebas piloto 

sobre iluminacio n inteligente. Se adjunta documento al respecto. 

  

Projecte te cnic: 

 El projecte contempla la instal·lacio  d’un sistema d’enllumenat intel·ligent. Sistema que 

ofereix el ma xim control en la gestio  i la operacio  de la Instal.lacio  d’enllumenat, 

controlant i garantint els estalvis energe tics i facilitant les tasques de manteniment.  Les 

principals caracterí stiques del sistema son les segu ent:  

- Control remot de la instal·lacio  mitjançant una aplicacio  web adaptada per a 

smartphones i tauletes.  

- Sistema modular, robust i fiable, integrat en el concepte de la indu stria 4.0. 

- Monotoritzacio  energe tica amb mesuradors que compleixen les normes IEC-62053 

– EN 50479. 

- Comunicacio  via GPRS/3G RS232, RS485 i possibilitat de connectivitat en xarxes 

Wi-Fi municipals. 

- Programacio  de les corbes de regulacio  de flux dels punts de llum amb GridControl 

a trave s de PLC. 

- Rellotge astrono mic amb autonomia de 10 anys garantida, gra cies a la bateria que 

incorpora el dispositiu. 



- Horaris d’encesa i d’apagada, amb la possibilitat d’ajustar-los de forma dina mica i 

automa tica segons l’estat meteorolo gic.  

- Gestio  d’alarmes amb enviament de correus electro nics i registre d’esdeveniments 

de la instal.lacio . 

- Interfí cie interoperable i de codi obert facilitant la integracio  amb plataformes de 

gestio  mitjançant protocol API REST.  

- Deteccio  de sostraccio  de cable ele ctric amb aví s immediat 

 

A la pra ctica s’ha procedit a retirar 40 llumeneres existents, instal·lar 14 unitats de 

llumeneres LED de 60W i 26 unitats de llumeneres LED de 50W i 2 telecontrols de fluix 

llumino s i mesures ele ctriques.  

 

Àmbits treballats / Ubicacions: 

Els a mbits corresponents als quadres d’enllumenat C i D 

Que suposen els segu ents a mbits: 

- Passeig de les Torres (entre Av. Can Cabanyes i c. Ciutat de Mendoza) 

- C. Inventor Pearl 

- C. Miquel Servet (entre Passeig de les Torres i c. Antoni Sedo ) 

- C. Inventor Monturiol (entre c. Edison i c. Ciutat de Mendoza) 

- C. Gutemberg 

- C. Ciutat de Mendoza (entre c. Antoni Sedo  i Passeig de les Torres) 

Execucio  treballs:  

Inici treballs:  15 de juliol de 2019 

Finalitzacio  treballs:  30 d’agost de 2019. 

 

Estat d’execucio :  

Finalitzada 
 

Adjudicacio  i imports:  

Empresa adjudicatària del subministrament de l’arbrat és Vivers Massaneda.  Import: Empresa 

adjudicatària: SUI SL 

Import: 17.523,31 € (IVA inclòs) 



                                      

 

Projecte 3 

  

Projecte:   

Pista poliesportiva a l’ urbanitzacio  de Can Ximelis   
  

Descripcio  (formulacio  proposta ciutadana):  

L’actuacio  contempla l’execucio  d’una nova pista esportiva a la urbanitzacio  de Can 

Ximelis, al solar que hi ha actualment entre els carrers Moncayo i Aneto. El projecte 

preveu una pista polivalent per practicar futbol i basquet. El projecte te cnic contempla 

un paviment de formigo  remolinat i un tancament meta l·lic perimetral.  

 

  

Projecte te cnic: 

 El projecte contempla l’a mbit de l’actual camp de lloc de terres, el qual es preveu 

pavimentar i dotar de mobiliari esportiu actualitzat.  

El terreny on s’ubicara  la pista esportiva e s pra cticament horitzontal. Els seus lí mits so n: 

cap a l’est un talu s ascendent que corona amb una zona de jocs infantils i d’estada. Cap a 

l’oest, un talu s descendent que dona cap a una zona boscosa qualificada urbaní sticament 

com a zona esportiva . Cap al nord, ens trobem amb el carrer de Montcayo, la vorera del 

qual esta  pavimentada amb panot de 9 pastilles i que e s per on es produeix l’acce s a la 

pista esportiva. Cap al sud el lí mit son parcel·les privades.   

La pavimentacio  de la pista consistira  en una llosa de formigo  de 15cm amb acabat 

fratassat. Tambe  es preveu realitzar un tancament perimetral de la pista amb una tanca 

de 2m d’alçada als laterals i de 6m a la zona dels gols. En la zona dels gols es disposara  

doble tanca per absorbir els efectes dels impactes de les pilotes. Es col·locara  una porta 

d’acce s per a vehicles de manteniment i 4 portes d’acce s per vianants.  

Es preveu tambe , la Instal.lacio  de 4 cistelles de ba squet i 2 porteries de futbet.   



Àmbit treballs: 

 

Pista poliesportiva a l’ urbanitzacio  de Can Ximelis i en concret al solar existent a 

l’encontre del c. Montcayo amb el c. Aneto.  

 

Execucio  treballs:  

Inici treballs:  15 de juliol de 2019 

Finalitzacio  treballs:  30 d’agost de 2019. 

 

Estat d’execucio :  

Actualment el projecte s’ha aprovat inicialment, esta previst que per finals d’ octubre de 

2019 estigui aprovat definitivament. Posteriorment es procedira  a la licitacio  de les 

obres, el proce s del qual pot durar entre 6 i 9 mesos pre viament a l’ inici de les obres. 

Segons el projecte executiu el termini d’execucio  de les obres e s d’un mes.  

 

Accions realitzades 

• Elaboracio  del projecte executiu (cliqueu aquí  per consultar-lo) 

https://seu.rubi.cat/urbanismeCategoriaPublic/listPublicacionsAmbCategoria?categoria.id=76

&esCatPrincipal= 

 

• Aprovacio  inicial, i aprovacio  definitiva 

Segu ents accions a realitzar 

• Licitacio  de l’obra 

• Execucio  de l’obra 

 

Previsio  finalitzacio  dels treballs: 

Any 2020 

 

Adjudicacio  i imports:  

Import previst: 94.380€ (IVA inclòs) 

https://seu.rubi.cat/urbanismeCategoriaPublic/listPublicacionsAmbCategoria?categoria.id=76&esCatPrincipal=

