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1.1. 
Signatura de l’acord 
TCIR
La TCIR es formalitza el 29 de març del 2019 amb la signatura de l’Acord de funcionament i desplegament 
de les línies estratègiques de la Taula de la Competitivitat Industrial de Rubí (TCIR) per al desenvolupament 
econòmic local de Rubí per part de totes les organitzacions i els grups polítics que integren l’òrgan i que estableix 
les bases d’un model innovador de funcionament i governança per a la competitivitat industrial i la qualitat 
de vida de Rubí.
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Ajuntament de Rubí 	 Grup municipal PSC

Grup municipal ERC 	 Grup municipal Cs

Grup municipal AUP 	 Grup municipal ICV

Grup municipal VR 	 Servei de Teixit Productiu de la Diputació 	

de Barcelona

Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC)	 Unió Intercomarcal CCOO Vallès Occidental 	

i Catalunya Central

Unió General de Treballadors (UGT) Vallès Occidental	 Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 

Fòrum Empresarial Cecot Rubí 	 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 	 Parc de Recerca UAB (PRUAB)

Fundació Eurecat 	 Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)

Associació d'Enginyers Industrials del Vallès 	 Associació Cova Solera

Associació Empresarial PAE Can Jardí 	 Entitat Urbanística de Conservació del Polígon	

Industrial Can Rosés

Entitat Urbanística de Conservació	 Entitat Urbanística de Conservació del Pla 

de Can Pi de Vilaroc 1	 Parcial Q, Subsector 3

Associació de Propietaris i Industrials	 Vak Kimsa, SA 

del Polígon de la Llana

Associació d’Empreses del Polígon d’Activitat	 Campos Estela de Restauración, SL

Econòmica Molí de la Bastida

DSV Road Spain, SAU 	 Fábrica Electrotécnica Josa, SAU

Germans Boada, SA 	 Top Cable, SA
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1.2. 
Pla de treball 
TCIR

01
Professions, 
cultura i serveis 
innovadors
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Programa 1.1. Promoció de les vocacions industrials

1. Mapa de factors de decisió de l’estudiant “dia a dia de l’estudiant”	

Un catàleg d’oferta formativa d’FP integrada segons l’àrea d’influència, per municipis	

Un catàleg d’oferta formativa d’FP inicial per famílies professionals segons l’àrea d'influència

2. Homogeneïtzació d’eines d’autoconeixement per a l’orientació laboral, promoció 
del seguiment i mesurament	

Un recull de recursos d'orientació del municipi	

Un decàleg d'orientació

3. Vocacions cientificotecnològiques (CI)	

Un catàleg de vocacions industrials

Programa 1.2. Disseny d’itineraris formatius adaptats 
a les necessitats de les empreses

1. Orientació i formació de talent	

Cinc contractes en pràctiques de joves (Plans d'Ocupació)	

Programa de Promoció de l'Ocupació a la Indústria Local. S’han dut a terme tres accions formatives, 	
en les quals hi han participat 45 persones.			

— 	Tècnic en transformació de processos termoplàstics			

— 	Neteja de laboratoris i empreses químiques			

— 	Procediments bàsics en planta química

2. Connexió d’oferta i demanda de talent	

Coordinació d’accions realitzades des del Fòrum amb ciutats i amb el Consell de l'FP vinculades 	
a l’oferta formativa i adreçades a empreses.	

Accions realitzades des de la Mesa de la Formació pel Treball per poder participar en la planificació 		
de l'oferta formativa.	

Tasca realitzada pels prospectors dels diferents programes de Rubí Forma:		

154 visites a empreses



3. Impuls de l’OSE i FUER –en coordinació amb Rubí Forma– per promoure més tràmits 
de gestió de pràctiques i formació dual de manera "agrupada", per facilitar a les empreses 
la incorporació d'alumnes en fase final de formació	

Continuïtat dels convenis de pràctiques dels programes que s'executen a Rubí Forma:
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89 convenis de pràctiques 
del programa de Formació d’Oferta 

en Àrees Prioritàries (FOAP)

13 convenis de pràctiques 
de Programes de Formació 

i Inserció (PFI)

24 convenis de pràctiques 
del programa Simulació d’Empreses 
amb Finalitats Educatives (SEFED)

2 convenis de pràctiques 
del programa UBICAT

Programa 1.5. Promoció de l’FP

1. Creació de l’observatori de l’FP	

Estudi «L'FP i l'activitat econòmica a Rubí»	

Una actualització periòdica del «Catàleg de l'oferta formativa d'FP inicial i FP ocupacional de: 	
Castellbisbal, Sant Cugat, Sabadell, Terrassa i Rubí»	

Continuïtat del conveni de l'Ajuntament de Rubí amb la CECOT	

Proposta de conveni entre l'Ajuntament de Rubí i la Cambra de Comerç de Terrassa	

En estudi, proposta de conveni de col·laboració amb CEM Formació

2. Foment de l’FP dual	

Dues participacions de l'Alianza para la FP Dual a la V Jornada sobre l’FP a Rubí	

Dues xerrades a centres educatius per fer difusió de l’FP dual	

Un registre de centres educatius que duen a terme FP inicial amb modalitat dual	

Un registre d'alumnes que estudien FP inicial en modalitat dual	

Un registre d'empreses que acullen alumnes en modalitat dual dels centres educatius públics de Rubí

3. Campanya omnicanal per vendre l’FP als joves	

Una jornada sobre l’FP a Rubí (V Jornada sobre l'FP a Rubí)

4. Campanya per explicar el nou model d'FP integrada a empreses i avantatges	

Jornada: El sistema integrat de formació i qualificació professional



1.2. 
Pla de treball 
TCIR

02
Indústria neta 
i polígons d’activitat
econòmica eficients
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Programa 2.1. Innovació sostenible (territori, 
empresa i coneixement)

Àmbit territori

1. Pla d’inversions als polígons d’activitat econòmica de Rubí (PAE)

Pressupost estimat 2019-2020

2.918.438

	

Projecte de canvi d il·luminació: millora de la seguretat i l'eficiència energètica amb tecnologia 	
LED als PAE de Rubí		

Pressupost: 355.000

Projecte d’ampliació del pont de Cova Solera		

Pressupost: 1.792.000

Projecte d’urbanització del PAE CIT 1D Rubí Sud, Subsector Q1		

Aportació de l’Ajuntament: 550.970,61

Projecte carril bici		

Pressupost: 220.467

2. Pla de manteniment als polígons d’activitat econòmica de Rubí (PAE)

Pressupost estimat 2019

942.820,10

	

Manteniment de la xarxa de sanejament			

—	Manteniment ordinari de les instal·lacions existents de tots dos serveis:				

neteges, inspeccions, substitució d’elements malmesos, etc.			

— 	Manteniment correctiu: atenció d’incidències.			

— 	Ampliació d’elements de captació d’aigues pluvials al PAE la Llana.	

Manteniment d’enllumenat públic			

— 	El servei disposa d’un contracte de manteniment d’enllumenat públic en el qual es troben 				
inclosos els PAE. En aquest contracte s’estableix un manteniment ordinari i rutinari, un canvi 			
massiu de làmpades (es canvien cada 4-5 anys) i un servei de manteniment correctiu 					
(vandalisme, millores i col·lisions).



			—	Part del manteniment ordinari es fa en horari de tarda i nocturn, que és l’horari 			
en el qual l’enllumenat es troba en funcionament.			

—	Més del 70 % dels quadres d’enllumenat públic es troben dintre de la normativa.			

—	Els 85 % dels carrers dels polígons es troben amb nivells de luxes correctes.	

Manteniment de la neteja viària i recollida de les diverses fraccions de residus			

—	Servei de neteja viària: un cop cada 15 dies, i en tres moments de l’any s’han dut a terme 				
accions de neteja de més profunditat.			

—	Servei de recollida de residus assimilable a les municipals: servei de recollida de la fracció 				
de resta assimilable a la municipal (els dimarts i dissabtes feiners, pel sistema de porta 			
a porta).	

Mobilitat (manteniment correctiu)			

—	Manteniment de la senyalització vertical i horitzontal i les pilones amb mitjans propis.			

—	Millora de la seguretat viària a la rotonda entre el camí d’Ullastrell i l’avinguda de Castellbisbal. 			
Concretament, s’han executat actuacions de tres passos elevats i la desviació de l’eix de 				
la trajectòria a la incorporació de l’avinguda de Can Sucarrats, per tal de millorar la seguretat 			
dels vianants. Contracte d’obra coordinat amb Serveis Urbans.			

—	Millora de la seguretat viària amb passos elevats a la intersecció entre el carrer de Francesc 			
Rovira i el camí d’Ullastrell. Coordinat amb Serveis Urbans.	

Manteniment de zones verdes			

—	Manteniment d'espais verds, desbrossament dels marges i voreres i parcel·les.			

—	Els desbrossaments està previst fer-los tres cops l'any i s'ha fet l'encàrrec a l'empresa 					
municipal Font del Ferro, que és un Centre Especial de Treball (CET). 			

—	El manteniment de parcs es fa en funció de les necessitats.	

Manteniment dels serveis viaris (renovació de paviments, calçades i voreres)			

—	S’han fet petites reparacions en punts perillosos, els mesos de juliol i octubre (avinguda 			
de Gaudí i avinguda de Can Sucarrats, Schumann amb Schubert).			

—	Al mes d’abril s’han fet passos elevats a les avingudes de Can Sucarrats i Josep Pujol 			
per pacificar-les.

3. Estudi de recepció dels PAE no recepcionats	

Es presenta a l’Entitat de Conservació del subsector Q1 Rubí Sud el Projecte d’Urbanització, 	
amb la finalitat que procedeixin a fer-ne la recepció.

4. Rubí Industria Circular (RIC) al PAE CIT 1 B Can Jardí	

Prova pilot en el PAE CIT 1B Can Jardí 	

Objectiu: Promoure un nou servei de gestió de recursos compartits als polígons industrials (energia, 		
aigua, residus i mobilitat), reduint-ne els costos, millorant-ne la competitivitat i donant un valor afegit 		
en la gestió mediambiental empresarial, a partir de l’aplicació d’una economia circular.	

Nombre d'empreses participants a la reunió tècnica: 24 	

Nombre d’empreses participants a la prova pilot: 17                                                              	

Nombre de llocs de treball creats: 4
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Àmbit empresa i coneixement

1. Projecte de millora de la competitivitat empresarial	

30 empreses han rebut un o més d’un servei estratègic, amb 879 treballadors i 162 milions 	
de facturació	

En total, s’han realitzat 42 serveis estratègics en matèria d’organització i equip directiu, màrqueting 	
i comunicació, gestió econòmica, finançament, recursos humans, planificació estratègica, 			
internacionalització, innovació tecnològica i mentoria-consolidació. 	

4,5 sobre 5 de valoració de les empreses pel que fa als serveis rebuts.

2. Centre d’innovació FAB LAB	

Pla d’Acció del Centre d’Innovació FAB LAB (definició 2018-2019).	

Inici de la tramitació d’un expedient per a l’adquisició d’un edifici (carrer de Francesc Macià, 5, Rubí) 		
per implantar el Centre d’Innovació.



1.2. 
Pla de treball 
TCIR

03
Mobilitat 
i canvi d’hàbits 
sostenibles
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Programa 3.3. Impuls de mesures alternatives 
a la mobilitat tradicional

1. Foment de la mobilitat sostenible	
Augment de viatgers en el servei de bus urbà entre els anys 2016 i 2018 del 14%.	

4.468 m de nous carrils bici (Anella Verda).	

Pla de Desplaçaments d’Empresa de l’Ajuntament de Rubí redactat i finalitzat. 

2. Instal·lació d’electrolineres solars	

Millora del servei ofert en els punts de recàrrega a través de l’ampliació de potència 	
de dos dels carregadors, de 3,7 kW a 7,4 kW.	

Instal·lació de programari per al control remot, que permet resoldre incidències via telefònica i al moment.

3. Vehicle elèctric	
Ampliació de la flota elèctrica municipal, actualment de quatre motocicletes elèctriques i un vehicle elèctric.	

Implantació i promoció del vehicle elèctric compartit per a l’ús de tota la ciutadania, i creació del grup local 		
de Car Sharing Elèctric Som Mobilitat Rubí. Més de 110 usuaris a finals del 2019, 46 socis i 580 reserves.	

Aprovació del canvi en la bonificació de l’ordenança fiscal de l’IVTM relacionada amb els vehicles 	
menys contaminants.

Programa 3.4. Participació en taules de treball de mobilitat 
en l'àmbit supramunicipal

El Servei de Mobilitat de l’Ajuntament participa a les taules de treball següents a les taules de treball següents:	

Taula de treball de l’ATM sobre les zones de baixes emissions (ZBE) i prova pilot del vehicle 	
compartit als polígons.	

Taula de treball de regulació dels vehicles de mobilitat personal de l’AMB.	

Taula de treball de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU): 	
des del Servei de Mobilitat de l’Ajuntament participem a les taules de treball (targeta ciutadana, 	
transport a demanda, etc.).

Programa 3.5. Campanya de sensibilització per al canvi d’hàbits

1. Fira del vehícle elèctric	
Organització anual de la fira	

Participació d’un total de 15 expositors; que inclouen concessionaris de vehicles elèctrics, motocicletes, 	
bicis i patinets; empreses instal·ladores de punts de recàrrega; asseguradores de bicis i VMP, 	
i associacions de vehicle elèctric.	

Valoració global de la 3a Fira del VE per part d’expositors: 7,5/10	

Valoració global de la 3a Fira del VE per part dels visitants: 7,7/10

Programa 3.6. Mobilitat i accessibilitat en els PAE	

Actuacions de manteniment de la senyalització vertical i horitzontal i les pilones.	

Millora de la seguretat viària a la rotonda entre el camí d’Ullastrell i l’avinguda de Castellbisbal.	
Concretament, s’han fet actuacions en tres passos elevats i la desviació de l’eix de la trajectòria 	
a la incorporació de l’avinguda de Can Sucarrats, per tal de millorar la seguretat dels vianants. 	

Millora de la seguretat viària amb passos elevats a la intersecció entre el carrer de Francesc Rovira 	
i el camí d’Ullastrell.	

Elaboració de l’estudi de mobilitat als polígons de CIT 5D Can Rosés, CIT 1B Can Jardí i CIT 1D Rubí Sud.



1.2. 
Pla de treball 
TCIR
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Programa 4.1. Millora de la planificació urbanística 
i els serveis bàsics

1. Cartes de serveis	

Resultats obtinguts:	

20 cartes de serveis de l’Ajuntament de Rubí.



1.2. 
Pla de treball 
TCIR

05
Coneixement 
connectat
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Programa 5.1. Definició de la marca de ciutat, i 5.6. 
Promoció d’aliances supramunicipals

1. Pla de captació d’inversió	

Actualització del cens de naus i solars a través del gestor d’oferta disponible del CCVOC.			

—	Naus i solars disponibles: 107 (9,44 % respecte del total parcel·les, 1.134. 			
Font, cens de naus i solars PAE la Vola, 2016)			

—	Naus: 98 (8,64 % respecte del total de parcel·les, 1.134. 			
Font, cens de naus i solars PAE la Vola, 2016)			

—	Solars: 9 (0,79 % respecte del total de parcel·les, 1.134. 			
Font, cens de naus i solars PAE la Vola, 2016)			

—	Superfície construïda:				

• 91 naus <= 2-500 m2 				

• 8 naus 2.500-6000 m2				

• 8 naus > 6.000 m2	

Adaptació del mapa del PAE del CCVOC a la web Rubiempresa.	

Renovació del conveni de col·laboració entre el CCVOC i l’Ajuntament de Rubí per al desenvolupament 	
del cens d’empreses i l’oferta industrial als polígons d’activitat econòmica.

Programa 5.3. Comunicació interna

1. Comunicació interna de la TCIR	

1. Elaboració d’una presentació i un vídeo de la TCIR.	

2. Intranet. Creació de l’apartat TCIR a la intranet de l’Ajuntament.

Programa 5.4 Comunicació interna i externa de la TCIR

1. Comunicació interna de la TCIR	

1. Elaboració d’una presentació i un vídeo de la TCIR.	

2. Creació d’un titular: «Som equip, som oportunitats. Fem TCIR» i treball 	
de l’aspecte-i-sensació dels futurs elements de comunicació.	

3. Publicació de notes de premsa:				

Els municipis del Pacte per a la Reindustrialització aconsegueixen la complicitat 			
del Ministeri d’Indústria				

L’alcaldessa, Ana María Martínez Martínez, i altres alcaldes i alcaldesses de la comarca 			
han explicat al secretari general del ministeri quatre projectes de xoc per donar una resposta 			
efectiva a les noves situacions i dificultats del sector industrial.
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				La col·laboració publicoprivada possibilitarà la reurbanització del PAE 			
Rubí Sud – sector Q1				

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat de manera inicial el Projecte de reparació i adequació 			
del polígon industrial Q1, que s’executarà a través de contribucions especials.				

El Rubindústria constata que la correcta gestió de les dades és un factor clau per 			
la competitivitat de la indústria 4.0				

La jornada especialitzada en el sector industrial ha aplegat al voltant de cinquanta persones 			
a la Masia de Can Serra.				

Rubí es compromet amb un model de concertació públic i privat que defineixi les 			
polítiques econòmiques				

Trenta-dos agents dels àmbits del territori, l’empresa i el coneixement han signat l’acord 			
de desplegament de les línies estratègiques de la Taula de la Competitivitat Industrial.				

Rubí presenta la Taula de la Competitivitat Industrial en el marc del Pacte per la Reindustrialització 			
del Vallès Occidental				

El grup impulsor del Pacte s’ha reunit aquest dimarts a la Masia de Can Serra per posar 			
en comú les estratègies locals per donar suport a la indústria.				

La Taula de la Competitivitat Industrial es consolida com a marc de treball i promou 			
un acord que en garanteixi la continuïtat				

Durant el seu primer any, els agents de la TCIR han proposat 39 accions concretes de millora, 			
de les quals 26 ja estan en marxa.				

La Taula de la Competitivitat Industrial de Rubí integrarà la comissió de seguiment 			
del Pla Director de Polígons				

Així s’ha proposat durant la reunió de seguiment del pla director d’aquest dilluns 			
on s’ha explicat que 14 dels 15 projectes del pla estan en desenvolupament i segueixen 			
el calendari previst.

Programa 5.5. Prospecció relacional i analítica

1. Padró continu dels PAE	

S’està treballant en el desenvolupament del Padró continu dels PAE. A finals del mes de gener de 2020 	
està previst disposar de tota l’arquitectura de dades que ja estarà feta.
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2. Projectes de futur
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Programa 1.1. Promoció de les vocacions industrials	

Tallers indústria-escola de la Mesa de la Formació pel Treball del CCVOC	

Jornada BJC dona-indústria	

Jornada portes obertes de Rubí Forma	

Promoció de vocacions industrials amb influenciadors mitjançant un repte o desafiament 	
(challenge) amb l'empresa Logitech (ciberseguretat), en el marc del programa: Promoció 	
de l'ocupació a la indústria local.

Programa 1.2. Disseny d’itineraris formatius adaptats 
a les necessitats de les empreses	

Estudi de l’OSE «Les empreses dels polígons de Rubí» (informe de resultats del juny de 2019): 	
contactar amb les empreses de les quals se n'ha recollit la necessitat formativa i de llocs de treball.	

Establiment d’una coordinació entre tots els centres educatius i formatius que fan pràctiques 	
en empreses (alternança simple i dual).	

Proposta futura de col·laboració: realització d'una jornada adreçada exclusivament a empreses 	
amb experiència en FP dual.	

Projecte «Construint vies per a l'ocupació», sol·licitat en el marc del catàleg de serveis de la 	
Diputació de Barcelona 2020.	

Projecte d’ocupació a la indústria del sector químic, indústria 4.0. (en funció de la continuïtat 	
de la línia de finançament per part de la Diputació de Barcelona).

Programa 1.3. Impuls de noves professions (indústria verda, 
indústria 4.0 i mobilitat sostenible)	

Projecte Innovadors 2020, implementació d'una nova qualificació professional d'eficiència 	
energètica en l'envolupant (prova pilot al 2020).	

Reunió amb l'institut J. V. Foix per poder valorar la viabilitat de la formació de vehicle elèctric.

Programa 1.5. Promoció de l’FP	

Reactivació de la comissió de l'FP dual.	

Anàlisi de l'estudi «Flaix de la indústria», del Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb les dades 		
que ens puguin ser d'utilitat.	

Participació en les accions de la Mesa de la Formació pel Treball del Consell Comarcal del Vallès 			
Occidental adreçades a la creació d'un observatori proactiu.	

Pla de comunicació d'FP integrada de forma continuada (adreçat a persones i a empreses).	

Accions específiques en la Jornada sobre l'FP, adreçada a les empreses (espai Ocupa't - FP dual).
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Programa 2.1. Innovació sostenible (territori, 
empresa i coneixement)

Àmbit territori

1. Pla d’inversions als polígons d’activitat econòmica de Rubí (PAE)

Pressupost estimat 2019-2020

2.918.438

	

Projecte de canvi d il·luminació: millora de la seguretat i l'eficiència energètica amb tecnologia 	
LED als PAE de Rubí		

Pressupost: 355.000

Projecte d’ampliació del pont de Cova Solera		

Pressupost: 1.792.000

Projecte d’urbanització del PAE CIT 1D Rubí Sud, Subsector Q1		

Aportació de l’Ajuntament: 550.970,61

El projecte d’urbanització està en fase d’aprovació definitiva.		

Posteriorment s’haurà d’iniciar l’Acord d’imposició i ordenació de l’expedient, i a continuació, 	
el procés de licitació de les obres. Així, està previst que les obres finalitzin a finals del 2021.	

Projecte carril bici		

Pressupost: 220.467

2. Pla de manteniment als polígons d’activitat econòmica de Rubí (PAE)

Pressupost estimat

1.101.567,99

	

Manteniment de la xarxa de sanejament			

—	Manteniment preventiu: Neteja, conservació i manteniment de la xarxa de clavegueram 			
i pluvial.			

—	Manteniment predictiu: Manteniment motivat pels valors d’una determinada variable sota 				
control. Revisió anual i neteja (si escau) del 100 % dels embornals (1 cop l'any). Revisió anual 			
i neteja (si escau) del 100 % dels col·lectors (1 cop l'any).



			—	Manteniment correctiu: Inclou les actuacions de desembús i les de rehabilitació de la xarxa.			

—	 Inspecció de la xarxa: Tant preventiva com correctiva.			

—	Manteniment instal·lacions (telecontrol, Nutriox, etc.)	

Manteniment d’enllumenat públic			

— El servei disposa d’un contracte de manteniment d’enllumenat públic, en el qual es troben 				
inclosos els PAE. En aquest contracte s’estableix un manteniment ordinari i rutinari, un canvi 			
massiu de làmpades (es canvien cada 4-5 anys) i un servei de manteniment correctiu 					
(vandalisme, millores i col·lisions).			

— Part del manteniment ordinari es fa en horari de tarda i nocturn, que és l’horari en el qual 				
l’enllumenat es troba en funcionament.			

— Es preveu, durant aquest 2020, fer el canvi de 550 unitats de llums a tecnologia LED.			

— Totes els nous llums que es col·loquen són LED.	

Manteniment de la neteja viària i recollida de les diverses fraccions de residus				

Neteja viària:			

— 	Es preveu que, en el nou contracte de neteja viària, el servei de neteja de polígons industrials 			
passi a fer-se un cop per setmana. Aquest nou contracte es preveu que s’iniciï dins del segon 			
semestre de l’any 2020.				

Recollida de residus assimilables a la municipal:			

— Es planteja fer un estudi de necessitats en relació amb el futur d’aquest servei.	

Mobilitat (manteniment correctiu)			

—	Manteniment de senyalització vertical i horitzontal i les pilones amb mitjans propis.	

Manteniment de zones verdes 			

—	Manteniment d'espais verds, i desbrossament dels marges, voreres i parcel·les.			

—	Els desbrossaments està previst fer-los tres cops l'any i s'ha fet l'encàrrec a l'empresa 					
municipal Font del Ferro, que és un Centre Especial de Treball (CET). 			

—	El manteniment de parcs es fa en funció de les necessitats.

3. Rubí Industria Circular (RIC) al PAE de Can Jardí	

Accions previstes 2020-2022	

Prova pilot any 1. Equip: Rubí Brilla.		

Accions acordades any 1:			

—	Bus compartit de polígon			

—	Autoconsum compartit de polígon			

—	Gestor de residus compartit			

—	Viabilitat de descalcificador de polígon	

Presentació dels resultats  	

Continuïtat i consolidació del servei de manera autònoma
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Àmbit empresa i coneixement

1. Projecte de millora de la competitivitat empresarial	

Serveis d’assessorament telemàtic mitjançant consultors especialitzats en matèria d'organització 	
i equip directiu, màrqueting i comunicació, gestió econòmica, finançament, recursos humans, planificació 	
estratègica, internacionalització, innovació tecnològica i comercialització.

2. Centre d'innovació FAB LAB	

La posada en marxa del nou edifici està prevista per a l’any 2021.
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Programa 3.1. Identificació de futures necessitats de mobilitat 
sostenible en previsió de canvis de la normativa europea	

Està previst que l’Estat aprovi una llei de transició energètica i el nou codi de circulació.

Programa 3.2. Regulació de vehicles d’últim quilòmetre	

Creació d’una ordenança de mobilitat l’any 2020.

Programa 3.3. Impuls de mesures alternatives a la mobilitat 
tradicional

1. Foment de la mobilitat sostenible

En redacció el nou Pla director Rubí Brilla 2020-2030:	

Control i seguiment permanent de les dades de mobilitat al municipi, amb la instal·lació 	
de nous sensors.	

Incorporació del vector de qualitat de l’aire en totes les polítiques de l’Ajuntament, especialment 	
de mobilitat. Redacció del Pla supramunicipal de millora de qualitat de l’aire del Vallès Occidental.	

Obtenció de dades per tal de poder fer el seguiment del parc de vehicles de Rubí (km, tipologia 	
de vehicles i distintiu ambiental).

2. Instal·lació d’electrolineres solars

En redacció el nou Pla director Rubí Brilla 2020-2030:	

Ampliació del parc de punts de recàrrega públics.	

illora del manteniment dels punts de recàrrega públics.

3. Vehicle elèctric	

Garantia de la continuïtat del vehicle elèctric compartit i estudi de la viabilitat de posar-ne més 	
i incorporar-los, en part, a la flota municipal.	

Acceleració de l’optimització i el canvi de la flota municipal.

Programa 3.4. Participació en taules de treball de mobilitat 
en l'àmbit supramunicipal

El Servei de Mobilitat de l’Ajuntament continuarà participant a les taules de treball següents:	

Taula de treball de l’ATM sobre les zones de baixes emissions (ZBE) i prova pilot del vehicle 	
compartit als polígons.	

Taula de treball de regulació dels vehicles de mobilitat personal de l’AMB.



Memòria de la Taula de la Competitivitat Industrial de Rubí 2. Projectes de futur28

	

Taula de treball de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU): 	
des del Servei de Mobilitat de l’Ajuntament participem a les taules de treball (targeta ciutadana, 	
transport a demanda, etc.).

Programa 3.5. Campanya de sensibilització per al canvi d’hàbits

1. Fira del vehícle elèctric

En redacció el nou Pla director Rubí Brilla 2020-2030:	

No es preveu, en principi, organitzar més fires del vehicle elèctric.

Programa 3.6. Mobilitat i accessibilitat en els PAE

Les que es derivin dels estudis de mobilitat corresponents.
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Programa 4.1. Millora de la planificació urbanística 
i els serveis bàsics

1. Grup supramunicipal publicoprivat per a la millora dels subministraments
bàsics al Vallès Occidental	

Continuar amb el desenvolupament del projecte.

2. Desenvolupament del Pla de qualitat, innovació i modernització de l’Ajuntament de Rubí

3. Anàlisi de processos i procediments electrònics	

El projecte Anàlisi de processos i procediments electrònics se centra principalment en els processos 		
operatius que tenen incidència directa en la relació entre l’Administració i la ciutadania i empreses.

4. Cartes de serveis	

Establir quins serveis interns són susceptibles de tenir la corresponent carta de servei i redactar-les, 		
així com establir-ne el sistema de seguiment d’indicadors per poder retre comptes als treballadors 	
i treballadores de l’Ajuntament de Rubí.

5. Pla de millora organitzativa del Servei de Llicències
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Programa 5.1. Definició de la marca de ciutat, i 5.6. 
Promoció d’aliances supramunicipals

1. Creació del Servei de Projecció de la Ciutat

La missió del Servei de Projecció de la Ciutat és potenciar la imatge de Rubí a l’exterior i crear una ciutat 
amb un espai urbà més amable.

Objectius:	

Potenciació de la projecció internacional de la ciutat, de manera que contribueixi al desenvolupament 	
sostenible i millori la qualitat de vida i el benestar de tots els seus ciutadans.	

Dinamització de projectes estratègics amb programes de finançament europeus.	

Creació d’un espai urbà més amable per a la ciutadania.	

Potenciació de la cultura i la història de la ciutat.

Projectes de futur:	

Pla d’internacionalització (amb el suport de la Diputació de Barcelona)		

1. Relacions internacionals i projectes europeus:			

—	Pla estratègic per a la captació de recursos europeus			

—	Cronograma Europa i internacional 2020				

• Presentació de programes				
• Esdeveniments				
• Accions			

—	Adhesió a xarxes de ciutats:				

• Adhesió a l’Associació de Regions Frontereres Europees (ARFE), gener de 2020				
• Adhesió a Eurocities – Grup Local d’Infància (en procés)				
• Adhesió i creació de la xarxa de ciutats ODS: (pendent)	

2. Dinamització turística de la ciutat			

—	Pla estratègic de turisme	

3. Marca de ciutat (cap acció iniciada)

2. Pla de captació d’inversió

L’any 2020 està previst dur a terme les accions i projectes següents:		

1. Disseny i implantació d’un sistema de vigilància estratègica en els àmbits de territori, 	
empresa coneixement	

2. Identificació i segmentació de mercats, sectors i públic objectiu	

3. Mapatge i publicació dels subministraments bàsics a la web Rubiempresa (projecte grup 	
supramunicipal d’operadores de serveis)	

4. Projecte de pla d’acollida a persones emprenedores, empreses i inversors	

5. Cens de naus i solars
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	6. Establiment d’aliances estratègiques en l'àmbit supramunicipal:			

—	 Identificar agents públics, econòmics i socials. 			

—	Elaborar un paquet de benvinguda 			

—	Elaborar l'agenda política/direcció de visites. 			

—	Consolidar la xarxa d'ambaixadors (incorporació de la TCIR) vinculada a la LE 5.			
Coneixement connectat TCIR.		

7. Millora de la imatge i qualitat dels PAE (vinculada a LE Indústria neta i PAE eficients TCIR)		

8. Pla de comunicació i màrqueting: promoure el concepte estratègic de la ciutat/imatge de qualitat 		
dels PAE (vinculat a LE 5 Coneixement connectat)

Programa 5.3. Comunicació interna	

Elaboració i implementació del Pla de comunicació interna.

Programa 5.4 Comunicació interna i externa de la TCIR

Un cop consolidada la dinàmica de la TCIR, i en coherència amb els objectius del Pla de mandat 2019-2023
de l’equip de govern de l’Ajuntament de Rubí, durant el 2020 desplegarem les accions del nou Pla de comunicació
de la TCIR, que inclouen:	

Trobada amb el comitè de direcció ampliat (CDA)	

Visites per explicar la TCIR als serveis municipals, per tal de remarcar el mètode de treball.	

Divulgació de l’audiovisual corporatiu de la TCIR, amb sessions a equipaments municipals. 	
Divulgació prèvia als caps de servei per informar de la importància que el personal assisteixi 	
les sessions de la TCIR i divulgació posterior per a les persones que no hi hagin pogut assistir. 	
Promoció del núvol com a espai de treball virtual i d’intercanvi d’informació.	

Mantenir la comunicació interna de la TCIR a través de butlletins, i ampliar i millorar la difusió	
dels elements de comunicació de la TCIR a la plantilla municipal. Incorporar una enquesta als butlletins 	
per rebre més respostes dels agents.	

Buscar l’encaix de la identitat de la TCIR amb la marca de ciutat.	

Crear i difondre una revista en paper.	

Actualitzar i crear, si escau, elements de papereria municipal per incloure llenguatge de la TCIR.	

Crear un espai propi de la proposta de la TCIR a la pàgina web institucional.	

Emplaçar tots els 32 agents de la TCIR a fer difusió del model de governança participativa concertada 	
publicoprivada que proposa la TCIR.	

Promoure escrits d’opinió dels diferents agents.	

Promoure el treball en xarxa institucional.	

Enregistrar vídeos d’empreses i agents de la TCIR.	

Incorporar el llenguatge i concepte de la TCIR a totes les visites de l’alcaldessa a empreses de la ciutat 	
i en general a totes les compareixences relacionades amb la promoció econòmica.
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Fer publicitat a mitjans de comunicació.	

Treballar amb els grups d’interès o entitats ciutadanes de la ciutat accions de projecció del tarannà 		
industrial de Rubí, que enllacin amb moviments sindicals, veïnals i empresarials.

Programa 5.5. Prospecció relacional i analítica

1. Padró continu dels PAE	

A finals del mes de gener de 2020 està previst disposar de tota l’arquitectura de dades, que ja 	
estarà feta.

2. Vigilància estratègica en els àmbits de territori, empresa i coneixement	

Aquest projecte està vinculat al projecte Padró continu dels PAE. Està previst treballar-lo en el 2020.	

Un dels projectes de futur que ara estem definint és el de la vigilància estratègica en els àmbits 	
del territori, l’empresa i el coneixement, tant a Rubí com a la resta del territori de la seva influència.	

Aquest projecte ha de posar en relleu les característiques, recursos i factors que poden significar una 	
oportunitat o una amenaça per a les empreses en els àmbits del territori, l’empresa i el coneixement.
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