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1.2 Presentació 

El Pla director 2016‐2019 del projecte de ciutat Rubí Brilla constitueix el principal 

instrument de planificació estratègica del funcionament d’aquest servei de l’Ajuntament 

de Rubí. 

El Pla té un caràcter instrumental i esdevé un mitjà o un conjunt de tècniques i eines 

específiques per assolir un objectiu: consolidar la referència nacional i internacional en 

matèria d’eficiència energètica i ús d’energies renovables.  

Tot i la seva presentació en aquest document, el Pla té un procés dinàmic i ha d’estar 

subjecte a un reajustament continu i revisió d’allò planificat per adaptar‐lo constantment 

a les circumstàncies, així com a una avaluació de resultats, amb l’objectiu d’extraure 

conclusions de l’experiència i generar processos d’aprenentatge en l’organització.  

En aquest sentit el que es pretén des de Rubí Brilla és actuar com a element dinamitzador i 

coordinador de diferents estratègies en matèria de sostenibilitat a l’Ajuntament de Rubí. 

D’aquí que es treballi conjuntament amb el Servei de Mobilitat o d’Ocupació, o amb l’Àrea 

de Serveis Territorials, per citar uns exemples. La tasca de Rubí Brilla no es solapa amb la 

duta a terme per aquests serveis sinó que més aviat la complementa.  

Sabedors que els processos de planificació estratègica de les organitzacions no es poden 

concebre com la panacea per resoldre els problemes organitzatius, és evident que 

l’adopció d’un full de ruta, d’un itinerari organitzatiu, pot reportar avantatges a Rubí Brilla. 

En aquest sentit, el Pla: 

• Exigeix un procés sistemàtic de recollida i anàlisi d’informació sobre l’entorn, la 

qual cosa millora significativament el seu coneixement per part de l’organització. 

• Clarifica la visió, l’orientació i el rumb futur de l’organització, proporcionant una 

base sòlida per a la presa de decisions. 

• Estableix un sistema per a la medició del progrés i els resultats de l’organització, 

facilitant el control i avaluació de les activitats de l’organització. 

• Delimita els rols i l’assignació de responsabilitats entre el personal de 

l’organització, els col·laboradors externs i estimula el treball en equip. 

• Coordina i unifica els esforços dels membres de l’organització entorn a un conjunt 

d’objectius prèviament definits. 

La redacció del Pla culmina el seu procés d’elaboració i serveix de guia per a l’acció  i per 

informar qui som i què volem assolir. Planificar és imaginar i començar a construir el futur 

d’aquest projecte de ciutat, assenyalar on volem que ens condueixin els nostres esforços i 

orientar‐los en aquesta direcció. 
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1.3 Estructura del Pla 

El Pla director és un intent de sistematitzar les activitats del Rubí Brilla per a l’assoliment 

dels seus objectius en el període 2016‐2019. 

El Pla s’estructura emprant una sèrie de conceptes bàsics dels quals reproduïm la seva 

definició: 

• La missió 

És l’objectiu principal, el leitmotiv, de Rubí Brilla i plasma la seva essència, el seu significat 

últim i la justificació de la seva existència. 

• La visió 

És la imatge ideal del projecte que es vol tenir en el futur, és la declaració d’intencions o 

d’aspiracions i voluntats en relació amb el futur. 

• Els valors 

Són el conjunt de principis, regles i aspectes que regeixen Rubí Brilla: les seves pautes de 

comportament.   

• L’estructura organitzativa 

És l’instrument a través del qual Rubí Brilla pot assolir les seves línies estratègiques. És 

l’esquema formal de relacions, comunicacions, processos de decisió, procediments i 

sistemes dins d’un conjunt de persones, unitats, factors materials i funcions per a la 

consecució dels objectius. Representa els aspectes estàtics d’una organització. 

• Les línies estratègiques 

Són les metes, finalitats o propòsits de caràcter general que es pretenen aconseguir per 

Rubí Brilla en el període de vigència del Pla. 

• Les tàctiques 

Són les vies, els camins o objectius operatius, per assolir les línies estratègiques. 

• Els projectes 

Són el conjunt coordinat d’activitats que pretenen aconseguir un objectiu específic (una 

tàctica) que contribueixi a la consecució d’una línia estratègica. 
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1.4 Acrònims i sigles del document 

 

3B Projecte de Transformació integral dels barris de Les Torres, 25 de Setembre i Ca n'Oriol 

ADEL Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 

ADES Acord pel Desenvolupament Econòmic i Social 

AEE Agent Energètic d'Edificis 

AODL Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local 

ASAV Associació de Solidaritat i Ajuda Veïnal 

CiT Catalonia Innovation Triangle 

CL Combustibles líquids 

DIBA Diputació de Barcelona 

EE Energia Elèctrica 

EE i EERR Eficiència Energètica i Energies Renovables 

EPBD Energy Performance Building Directive 

GEH Gasos d'Efecte Hivernacle 

GIS Geographic Information System 

GLP Gasos Liquats del Petroli 

GN Gas Natural 

IBI Impost sobre Béns Immobles 

ICAEN Institut Català d’Energia 

ICGC Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

IDAE Instituto por la Diversificación y Ahorro Energético 

IDAEA-CSIC Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua 

Idescat Institut d'Estadística de Catalunya 

IEA Internacional Energy Agency 

IIIA-CSIC Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial 

IVTM Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 

kWh kilowatt-hora 

MWh Mega Watt Hora 

OSE Oficina de Serveis a l'Empresa 

PACES Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia Sostenible 

PAE Polígon d'Activitat Econòmica 

PAES Pacte d'Alcaldes per l'Energia Sostenible 

PAREER-Crece Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios Existentes 

PCS Poder Calorífic Superior 

PDRB Pla Director Rubí Brilla 

PECT Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial 

PIB Producte Interior Brut 
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PPPP Partenariat Públic-Privat-Persones 

SOC Servei d'Ocupació de Catalunya 

tCO2eq Tones diòxid de carboni equivalents 

UAB Universitat Autònoma de Barcelona 

UB Universitat de Barcelona 

UE Unió Europea 

UPC Universitat Politècnica de Catalunya 
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2. Antecedents 

El consum energètic a nivell mundial ha augmentat de manera exponencial des de 1950 

fins a l'actualitat, d'una banda a causa del creixement demogràfic i de l'altra, degut a 

l'increment de la dependència de la societat cap als recursos energètics. A dia d'avui, als 

països desenvolupats, és impensable imaginar-se la vida sense il·luminació, calefacció, 

refrigeració, transport o telèfon mòbil, per exemple. 

El subministrament energètic global prové en un 76,3% dels combustibles fòssils (carbó, 

gas natural i petroli) (IEA, 2015), i del 86,2% si tenim en compte l’energia nuclear. 

Recursos de disponibilitat limitada, que generen gran dependència econòmica i política 

(dèficit de la balança energètica a España, 50.000 Milions d’€ anuals), l’ús dels quals 

provoca l’escalfament global i el canvi climàtic i alhora en benefici de molt poques mans 

(model centralitzat i no democràtic), origen de tensions i conflictes armats a nivell global. 

Per aquestes raons es considera que l'actual model energètic és totalment insostenible. 

A la nostra societat, l'increment de consum ha passat de ser un indicador de riquesa i 

benestar a un indicador d'ineficiència i de pèrdua de competitivitat. De fet, en els últims 

anys a Espanya, el consum energètic ha continuat augmentant però el Producte Interior 

Brut ha anat a la baixa i el nombre de persones aturades s'ha disparat. Aquest fet, 

juntament amb el constant i elevat augment del preu de l'energia, ha provocat una 

situació que està causant la fallida de molts negocis i fent créixer el nombre de persones 

que pateixen pobresa energètica. 

És evident doncs, que davant aquesta situació crítica cal transformar el model energètic 

actual cap a un de més sostenible basat en l'eficiència energètica i l'ús descentralitzat de 

les energies renovables. L'esforç de canvi s'ha d'abordar a nivell global, no obstant això, 

els governs locals tenen molt a dir en aquest compromís. És des d'aquest convenciment 

que l'Ajuntament de Rubí ha creat i desenvolupat el conjunt d'actuacions que 

representen el projecte Rubí Brilla. 

 

Marc d’actuació 

Rubí forma part des de l’any 2008 de la iniciativa europea Pacte d’Alcaldes. Des de llavors 

el municipi treballa activament per acomplir amb el compromís signat: incrementar un 

20% l’ús d’energies renovables, augmentar un 20% l’eficiència energètica i reduir un 20% 

les emissions de CO2, tot això abans de l’any 2020.  

La dada de referència de la qual es parteix per enfocar els esforços de reducció de 

l’emissió de gasos, estima la generació de CO2 promig de la ciutat en 431.218 t /any. 

Aquesta contaminació és conseqüència d’un consum energètic mitjà de 1.457.193 

MWh/any. 
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Consums energètics i d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) per font i any (MWh 

i tCO2eq) 

 

Font: PAES de Rubí, 2010 

 

Les dades anteriors fan referència al període 2003-2006. El consum energètic de gas 

canalitzat i energia elèctrica del 2005 al 2012 presenta la següent evolució: 
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Font: ICAEN 
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El fet més destacable és la reducció del consum energètic i de les emissions a partir de 

l’any 2007 com a conseqüència de la crisi. Un altre aspecte molt rellevant és que el 

consum industrial és superior al consum terciari i domèstic sumats, fet que deriva de la 

gran potència industrial de la ciutat de Rubí.  

Rubí està entre les tres ciutats més industrials de Catalunya, tant en superfície industrial 

com en percentatge de sector industrial sobre el conjunt dels sectors. És per aquesta raó 

que el projecte estratègic Rubí Brilla té aquest sector com un dels seus àmbits d’actuació 

principals. 

Per altra banda, l’equip de govern, conjuntament amb tots els grups municipals i els 

principals agents econòmics i socials del territori, va dur a terme un procés de concertació 

sobre el futur model de desenvolupament econòmic de la ciutat, “l’Acord pel 

desenvolupament econòmic i social de Rubí” (ADES). 

És en aquest context que el municipi centra els seus esforços per assentar un model d’ús 

sostenible de l’energia, tant dins l’administració pública, com en l’àmbit domèstic, 

comercial i industrial. Aquests esforços prenen la forma del projecte estratègic i de ciutat 

“Rubí Brilla”. 

Més enllà de les sigles de partits polítics, Rubí Brilla és i pretén ser sobretot un projecte de 

ciutat ja que són objectius universals: 
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- La reducció o eliminació de la dependència energètica exterior 

- La millora de la competitivitat d’empreses i indústries 

- Eradicar la pobresa energètica  

- Generar noves modalitats de consum responsable 

- Reduir al mínim les emissions contaminants del municipi 

- Difondre el concepte de cultura energètica 

- Empoderar la ciutadania en qüestions energètiques, en tant que bé universal i d’interès 

general 

 

En definitiva, la creació d’smart citizens (ciutadans intel·ligents) per sobre del concepte 

d’smart city tradicional. 
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3. Missió, visió i valors 

 

Rubí Brilla pretén consolidar la referència en eficiència energètica i ús d'energies 

renovables a tots els àmbits de la nostra ciutat: industrial, comercial, domèstic, al 

transport i dins el propi ajuntament: 

� A les indústries reduint el seu consum energètic per incrementar la competitivitat i 

afavorir l'atracció de noves empreses 

� A nivell comercial difonent el concepte d'eficiència energètica i reduint els seus costos 

energètics 

� Al transport oferint una alternativa al vehicle tradicional treballant la mobilitat 

sostenible integral 

� Acostant la cultura energètica a la ciutadania i apostant per una rehabilitació 

energètica integral a la nostra ciutat 

 

La seva missió, visió i valors són els següents: 

• La missió: 

Fer extensiu el compromís del Pacte d’Alcaldes (centrat en ajuntament, transport i 

habitatge) al sector industrial i al comerç com a factors clau per a la millora de la 

competitivitat i sostenibilitat integral del territori adaptant l’estratègia a la mitigació 

del canvi climàtic (PACES). 

• La visió: 

Consolidar la referència nacional i internacional en eficiència energètica i en l’ús 

d’energies renovables. 

• El valors: 

 

1. Professionalitat i competència. Els membres de l’equip Rubí Brilla han d’estar al cas 

de totes les activitats, els procediments i les disposicions que afectin directa o 

indirectament la seva funció principal. Per fer‐ho possible han d’actualitzar 

permanentment els seus coneixements mitjançant els mecanismes interns de 

l’Ajuntament, amb la finalitat d’estar al dia de tot allò que afecti a l’acompliment dels 

objectius generals. 
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2. Innovació, iniciativa, creativitat. La formació com a procés requereix d’un plus 

d’aquests factors en tots els seus membres. L’execució del treball no es pot restringir 

únicament i exclusiva a l’aplicació automàtica d’uns procediments predeterminats: els 

professionals aquí adscrits han d’entusiasmar‐se amb la feina que desenvolupen i 

erigir‐se en veritables referents del seu àmbit de treball, en ser condició inherent estar 

implicats en un procés de millora continuada.   

 

3. Eficàcia i eficiència. Els membres de l’equip vetllen per la millor manera de fer servir 

els recursos tècnics i econòmics dels quals estan dotats. 

 

4. Honestedat. En tant que administració pública, l’Ajuntament no pot acceptar cap 

tracte de favor de persones físiques o jurídiques per raó de la seva posició i s’ha de 

sotmetre a les mateixes condicions i exigències que la resta de professionals de la 

casa. 

 

5. Orientació al ciutadà. Els professionals de Rubí Brilla saben molt bé qui és el seu 

client final, qui els paga el sou, la ciutadania i les empreses de Rubí. I és a elles a qui 

han de rendir comptes.  

 

6. Lleialtat i respecte. Els membres de l’equip Rubí Brilla han de creure 

inequívocament en el projecte en el que estan immersos, han de ser lleials amb els 

companys de l’equip i afrontar honestament els problemes que es generin en el seu 

desenvolupament. Tothom té dret a equivocar‐se i a millorar progressivament. 

Aquests dos principis han de ser d’aplicació idèntica a altres companys de la 

corporació.   

 

7. Correcció, educació i empatia. L’equip s’ha de comportar, en l’exercici de les seves 

funcions, amb correcció i cortesia envers els seus clients, la resta de companys de 

l’Ajuntament i qualsevol altre actor amb el que s’interrelacioni. El seu comportament, 

en qualsevol situació, ha de respondre al manteniment dels valors de l’Administració a 

la qual serveix. El fet que el projecte fomenti la creació de xarxes professionals motiva 

encara més aquests tres principis.  

 

8. Transparència. La transparència en l'àmbit de l’administració pública suposa 

l'obertura dels projectes perquè la ciutadania pugui prendre part en les decisions que li 

afecten. És, per tant, tornar-li part del poder que diposita en l'administració, perquè 

participi i col·labori en els afers públics. 

La transparència és una exigència social que l’administració pública haurà de complir 

atenent al marc legal. La societat cada vegada  està més formada i preparada,  i per 

tant vol estar millor informada i més implicada en els assumptes públics i, en tant que 

els seus servidors, caldrà rendir comptes sobre els resultats assolits de cada projecte.  
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4. Estructura organitzativa i funcions 

 

Rubí Brilla, com a eina per a la millora de la competitivitat de les empreses i comerços de 

la ciutat de Rubí, orgànicament depèn de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de 

l’Ajuntament de Rubí. En concret dins els anomenats Projectes de Ciutat.  Són projectes 

de ciutat aquells que, per la seva transversalitat, afecten o involucren a la resta de l’àrea o 

àrees de l’Ajuntament de Rubí i tenen un compromís i una voluntat política directa des 

dels òrgans més elevats de l’organització (Alcaldia i Gerència). En concret ho són el Servei 

d’Identitat, Projecció i Relacions Internacionals i Rubí Brilla. 

 

 

 

 

 

 

Direcció d’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 

Des de la direcció de l’Àrea s’ha de demostrar el compromís de recolzar el sistema de 

gestió energètica i de millorar-lo contínuament a tots els nivells de l’organització. 

• Definir, establir, implementar i mantenir les línies estratègiques del Pla director 

conjuntament amb la regidoria de l’Àrea 

DIRECCIÓ DE L’ÀREA DE 

DESENVOLUPAMENT 

ECONÒMIC LOCAL 

RUBÍ FORMACIÓ PROMOCIÓ ECONÒMICA I 

PROJECTES ESTRATÈGICS 

COMERÇ 

QUALITAT PROJECTES  

DE  

CIUTAT 

ALCALDIA 

REGIDORIA ÀREA 

DEL 

GERÈNCIA 
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• Coordinar amb el/la responsable tècnic/a de Rubí Brilla i amb l’equip associat al 

projecte 

• Dotar dels recursos necessaris per implementar, mantenir i millorar el sistema de 

gestió de l’energia i el consum resultant 

• Identificar l’abast i els límits que ha de cobrir el Pla Director 

• Comunicar i fer conèixer als treballadors la gestió energètica dins l’organització 

• Establir els objectius i metes energètiques anuals, d’acord amb el Pla director i les 

característiques de l’organització 

• Realitzar revisions de manera periòdica de l’assoliment de resultats 

 

Rubí Brilla 

L’equip Rubí Brilla recolzarà la implementació del Pla director Rubí Brilla 2016-2019 amb 

especial èmfasi en la revisió energètica del pla. En concret les seves funcions es poden 

resumir en: 

• Assessorament a la direcció i la regidoria en temes energètics 

• Analitzar els consums d’energia a les diferents àrees i línies estratègiques, així com 

proposar i recopilar les propostes o idees d’estalvi 

• Garantir el seguiment de les accions en curs, així com la seva implementació, 

responsables i dates d’acompliment 

• Presentar i avaluar la implementació del sistema de gestió a la resta de l’organització, 

empreses i ciutadania 
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5. Línies estratègiques, tàctiques i projectes 

 

5.1 Línies estratègiques 

 

Les línies estratègiques del Pla director 2016‐2019 de Rubí Brilla a l’Ajuntament de Rubí 

són les metes, finalitats o propòsits de caràcter general que es pretenen aconseguir en el 

període de vigència del Pla. 

 

Les línies estratègiques són les següents: 

 

 

1. ACCIONS DERIVADES DEL PACTE D'ALCALDES (PAES) 

Acompliment dels objectius establerts en el PAES d'incrementar un 20% l'eficiència 

energètica, 20% d'ús de renovables i reducció del 20% dels GEH. 

Rubí disposa d’un ampli ventall d’equipaments municipals, tant en diversitat com en 

quantitat. Concretament la ciutat té 14 centres administratius i d’oficines, 32 centres 

socioculturals, cívics i biblioteca, 16 centres educatius, 3 bombes d’aigua, 7 

equipaments esportius i 21 equipaments corresponents a mercat municipal, 

cementiri, centres de salut, etc.  

El consum energètic d’aquest sector (incloent els equipaments municipals, 

l’enllumenat públic, els semàfors, el transport públic, la flota de vehicles municipals, i 

la flota del contracte de recollida de residus) suposa un consum energètic de 

18.226.844 kWh/any i l’emissió de 6.390 t CO2eq/any. Aquests valors representen tan 

sols un 1,2% del consum total del municipi i també del total d’emissions. D’entre tots 

els equipaments municipals els que representen un major consum són els centres 

educatius (35%) conjuntament amb els equipaments esportius (31%). 

El 15 d’octubre passat, poc abans de la Cimera del Clima de París (COP21), la 

Comissió Europea va llançar la nova iniciativa del Pacte d’Alcaldes per al Clima i 

l’Energia Sostenible (PACES). La nova iniciativa continua amb el lideratge i el 

compromís dels municipis per fer front al canvi climàtic, amb el nou objectiu de reduir 

les emissions de CO2 en un 40% per a l’any 2030 i augmentar la capacitat d’adaptació 

als seus impactes. D’aquesta manera es continua donant suport des del món 

municipal a l’aplicació dels nous objectius de dimensió internacional i amb horitzó 

2030 de la UE. 
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Els PACES recullen les experiències anteriors del Pacte d’Alcaldes (Covenant of 

Mayors) i dels Alcaldes per l’Adaptació (Mayors Adapt) per tal de promoure una acció 

climàtica coordinada, ja que la mitigació de gasos d’efecte hivernacle (GEH) i 

l’adaptació al canvi climàtic són estratègies complementàries. 

Els principals aspectes que integraran de forma conjunta els Plans d’Acció per al 

Clima i l’Energia Sostenible (PACES) són la contribució a l’adaptació a alguns dels 

efectes del canvi climàtic a escala local, incendis forestals, sequeres, etc… i la 

planificació de les accions d’eficiència energètica i producció d’energia renovable. Els 

PACES s’hauran de presentar en el termini dels dos anys següents a la signatura i 

també caldrà realitzar un informe de seguiment cada dos anys tal com ja es 

demanava en els PAES. 

 

Objectiu específic:  

Augmentar l'eficiència energètica i ús de les energies renovables de la nostra ciutat 

tenint en compte factors socials, econòmics i mediambientals 
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2. SECTOR INDUSTRIAL 

Millora de la competitivitat del teixit industrial local promovent l’eficiència energètica 

i l’ús d’energies renovables 

Rubí és i ha estat des de primers del segle XX un dels principals pols industrials de 

Catalunya. Amb una extensió de gairebé 400ha de polígons d’activitat econòmica i 

gairebé 3.000 empreses (de les quals, al voltant de 950 són empreses industrials). 

Rubí representa prop del 1,01% del PIB industrial català. 

Aquest marcat caràcter industrial determina un elevat percentatge d’ocupació 

generat en el sector industrial (39,35%), el que representa més del doble que la 

mitjana de Catalunya (18,63%) (Idescat, 2012). Rubí té una ubicació geogràfica 

estratègica tant pel que fa a les comunicacions com a les possibilitats d’implantació 

d’activitat econòmica. La localització a l’eix de la B-30, pròxima a Barcelona i a 

importants centres universitaris i de recerca tecnològica, la situen en una posició 

d’avantatge competitiu per al creixement econòmic. 

En el seu ric teixit industrial, format principalment per petites i mitjanes empreses, 

s’han donat diferents evolucions fruit del context socioeconòmic a nivell global. 

Mentre una part del teixit productiu està ben posicionat gràcies a la inversió en 

innovació, l’obertura a mercats internacionals o l’empenta del sector al que 

pertanyen (químic, farmacèutic, alimentació, etc…), una altra part d’aquest teixit està 

patint una pèrdua de competitivitat degut als processos de deslocalització iniciats a 

partir de 2005-2007 i als efectes de la crisi sobre alguns sectors com l’auxiliar de 

l’automòbil, el tèxtil, etc. 

El sector industrial és un dels principals consumidors d’energia, representa 

aproximadament el 36% del consum energètic total de Rubí (500.000.000 kWh/any) i 

el 41% de les emissions de CO2 totals (168.000 t CO2eq/any), la qual cosa fa que sigui 

un sector amb un gran potencial d’estalvi energètic. Per a l’empresa, l'energia és, 

després dels recursos humans, el segon input productiu més important en quan a 

costos. A Rubí hi ha empreses en que la factura elèctrica representa el 80% del seus 

costos de producció. La reducció en el seu consum energètic és doncs, en moltes 

indústries, un factor de competitivitat clau. 

 

Objectiu específic:  

Sensibilitzar i promoure entre les indústries de la ciutat l'ús eficient de l'energia i l’ús 

d’energies renovables 
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3. SECTOR COMERCIAL 

Millora de la competitivitat del sector comercial promovent l’eficiència energètica i 

l’ús d’energies renovables 

L’any 2011 el comerç va generar un total de 717,5 milions d’euros, l’equivalent al 

20,4% del total de l’activitat econòmica de la ciutat. A Rubí, el comerç és en la seva 

majoria a l’engròs (89,2%). 

Aquest sector es gestiona mitjançant el Consell de Comerç de Rubí, un òrgan de 

participació que té com a finalitats la informació, proposta, consulta i assessorament 

en el desenvolupament de polítiques i iniciatives comercials. El Consell està format 

per l’Ajuntament de Rubí, els grups municipals, les associacions de comerç en general 

i els representants de les organitzacions empresarials. 

Els comerços es concentren majoritàriament en quatre eixos comercials: 

l’Av.Barcelona–C/Francesc Macià, l’Av. Estatut, el C/Llobateras, el C/Cervantes i el 

C/Monturiol. 

 

Objectiu específic:  

Crear un model de comerç basat en criteris de sostenibilitat. 

 

 

 

4. SECTOR DOMÈSTIC 

 

Millora de la qualitat de vida dels ciutadans a través de l'ús eficient de l'energia i el 

consum d'energies renovables 

 

Rubí és una ciutat de 74.468 habitants (idescat, 2013). El creixement demogràfic del 

municipi ha estat força intens. En el període 1998-2007 la població va augmentar en 

un 21% (un creixement superior al del Vallès Occidental (17,7%) i Catalunya (16,5%)) i 

en el període 2007-2012 el creixement, tot i haver-se desaccelerat, va estar del 5,4%. 
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El nombre total d’habitatges és de 33.039 dels quals el 85% (28.114 hab.) són primeres 

residències, el 5,4% (1.751 hab.) segones residencies i la resta són habitatges buits 

(Idescat, 2011). Quant a ocupació, segons els últims estudis, un terç dels habitatges 

(32,96%) són ocupats per 4 o més persones, el 24,20% per 3 persones, el 27,48% per 2 

persones i el 15,36% restant per 1 sola persona (Idescat, 2001). 

El consum energètic derivat del conjunt de llars de la ciutat ascendeix a un valor 

promig de 225.000.000 kWh/any (3.200 kWh/pers i any), que correspon a un 16% de 

l’energia total consumida a Rubí. Les emissions equivalents a aquest consum són de 

l’ordre de 69.000 tCO2eq (5.100 kg CO2eq/hab i any), que computen un percentatge 

anual del 16% de les emissions generades pel municipi. 

 

 

Objectiu específic: 

 

Programa de planificació energètica a les llars per generar conscienciació. 

 

 

 

5. PROMOCIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

 

Difusió del pla director Rubí Brilla i cerca de recursos econòmics pel seu 

desenvolupament 

 

El Rubí Brilla ha passat de ser un projecte estratègic a esdevenir un projecte de ciutat i 

alhora una nova metodologia per fer les coses a l’administració pública. Aquesta nova 

forma de funcionar i la metodologia de treball i de gestió és aplicable a molts altres 

sectors de la nostra societat i tenim el deure de buscar les vies més eficients per 
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traslladar-ho a la ciutadania en pro d’assolir un nou model energètic. En aquest nou 

model els ajuntaments tenim un paper fonamental.  

A més cal fer una difusió dels projectes en curs perquè el major nombre d’usuaris i 

usuàries en puguin ésser partícips.  

 

 
 

Es tracta d’un projecte conegut arreu d’Europa i amb una important voluntat de 

rèplica a l’administració pública local de la resta de l’estat espanyol (fins a 20 municipis 

han manifestat la voluntat de replicar algunes de les accions, el que suposa un total de 

13.857.031 de persones o el 30 % de la ciutadania representada pels òrgans de govern 

d’aquestes institucions). 

 

I tot això sense que suposi un desemborsament excessiu de la ciutadania de Rubí, amb 

criteris d’eficiència en la gestió del pressupost i cercant les millors alternatives 

disponibles a organitzacions supramunicipals (Diputació de Barcelona, Generalitat de 

Catalunya, Ministeri d’Indústria o Fons Europeus) per a l’acceleració d’aquests 

projectes que ja es troben a la llançadora.  

 

Objectiu específic: 

 

Promoure el projecte Rubí Brilla a través dels diferents vies de comunicació i cercar 

finançament supramunicipal. 
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6. TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA  

 

Impulsar el desenvolupament i creixement dels diversos sectors de la societat 

mitjançant l'accés al coneixement i experiència dels grups de recerca, innovació i 

desenvolupament tecnològic 

 

A través de l’acord signat amb la Universitat Politècnica de Catalunya, vigent des del 

2012-2015, va ser possible assessorar a les empreses de Rubí en temes d’eficiència 

energètica. Aquesta cooperació, anomenada Triple Hèlix, va fomentar la cooperació 

entre la universitat i la indústria mitjançant una entitat pública com aquest 

ajuntament, fent possible una transferència tecnològica directa entre ells. Les 

empreses de Rubí, van poder comptar amb estudis energètics i de procés productiu de 

forma gratuïta o a costos molt inferiors als que es poden oferir en el mercat. 

També,a partir d’aquest conveni es van posar a disposició de les empreses alumnes en 

pràctiques per a desenvolupar accions específiques o projectes de suport. Així mateix 

l’Ajuntament va comptar estudiants que col·laboraven en l’execució d’accions del 

projecte Rubí Brilla: en l’àmbit domèstic (accions Comunitat Rubí Brilla i Energia per 

tothom), Comerç (acció Comerç Sostenible) i Indústria (fent el treball de camp de 

l’estudi sobre eficiència energètica de les cobertes industrials). 

 

 

Objectiu específics 

 

Crear relacions de col·laboració PPPP (public-private-people-partnership) 

 

 

 

7. REHABILITACIÓ ENERGÈTICA  

 

Fomentar la generació de projectes de rehabilitació energètica integral  

 

La ciutat de Rubí, a través de la iniciativa Rubí Brilla, ha avançat considerablement en 

la revalorització del territori construint un projecte urbà integral i sostenible 

d’eficiència energètica amb la participació directa de tots els sectors d’activitat i amb 

un grau d’implicació ciutadana que encaixa en la seva totalitat amb el concepte 

d’eficiència energètica que propugna la Unió Europea. 

La rehabilitació energètica d’edificis és el pas necessari per culminar aquest projecte i, 

alhora, una oportunitat per aprofitar que és l’activitat, conjuntament amb la mobilitat 

elèctrica, que als documents de la Unió Energètica s’estableix com de màxima 
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prioritat a tota Europa per a estalviar energia, reduir la dependència energètica i crear 

ocupació. Així ha quedat reflectit als recursos destinats a eficiència energètica 

d’edificis per als propers set anys al pressupost comunitari. 

L’estratègia energètica de la UE i la gestió dels fons europeus per al període 2014-

2020 tenen en comú la seva naturalesa bottom-up (de baix cap a dalt), és a dir, que la 

seva aplicació comença des del nivell local fins al regional i l’estatal. Per aquesta raó, 

es considera als ajuntaments com als primers actores en el progrés de l’eficiència 

energètica. Per a Brussel·les aquesta és una idea central, doncs el major èxit en les 

polítiques d’eficiència energètica aconseguirà un major avanç en els objectius de 

renovables i reducció d’emissions per a 2020 i 2030. 

La rehabilitació d’edificis pren rellevància com a línia d’anàlisis entre els sectors 

d’estudi de la ciutat. En el marc de la rehabilitació, la introducció de criteris energètics 

és clau per reduir la demanda i el consum energètic dels edificis i, per tant, la despesa 

associada als mateixos. 

Així doncs, la realitat del sector, l’aplicació de les normatives actuals, la incorporació 

de noves tecnologies i l’apropament a directives com la EPBD (Energy Performance 

Building Directive), que preveu la reducció de consums en edificis rehabilitats, així 

com el disseny d’edificis de nova promoció que siguin nearly zero energy buildings, cal 

que es tingui molt en compte a l’hora de definir les polítiques a seguir en termes de 

rehabilitació energètica. 

A Rubí creiem que cal apostar per aquesta línia de treball ja que també és una política 

activa d’ocupació i on no només incloem l’edificació sinó també les instal·lacions a 

nivell de comunitats de propietaris, la rehabilitació d’equipaments municipals o fins i 

tot les xarxes de fred i calor de barri (district heating and cooling).  

 

Objectiu específic: 

 

Facilitar la generació i implementació de projectes de rehabilitació energètica integral 

 

 

 

8. MOBILITAT SOSTENIBLE  

 

Descarbonització de la ciutat amb aplicació de mesures de mobilitat sostenible  

 

Rubí Brilla ha de ser decisiu en el procés de millora de la mobilitat en la xarxa viària 

local i amb l’estudi de la viabilitat local: fluxos i velocitat dels vehicles, direcció de les 

vies, repartiment modal, grau de satisfacció de les persones usuàries de la via pública, 

nivell d’utilització del transport públic, etc. Aquesta informació és fonamental per 

introduir canvis en l’ordenació de la xarxa bàsica a fi que el trànsit sigui més fluid i la 
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convivència entre tots els mitjans i sistemes de desplaçament sigui tranquil·la, segura i 

satisfactòria per a totes les parts. 

 

L’estudi de la viabilitat recomana sovint efectuar, per exemple, restriccions de trànsit 

temporals o permanents, preparar determinades vies per als vianants, crear illes de 

vianants o carrers de prioritat invertida, fomentar la mobilitat en bicicleta o construir 

aparcaments dissuasius, entre d’altres mesures a favor d’una mobilitat local més 

sostenible. 

 

D’altra banda, l’impuls cap a un model de mobilitat urbana més sostenible i segur 

passa també per elaborar plans que integrin els polígons industrials, els centres 

d’activitat laboral, els escolars i els centres comercials o de lleure a la xarxa de 

mobilitat i d’accessibilitat global del municipi. Com en el cas dels plans de mobilitat 

urbana, les actuacions que es poden dur a terme per avançar-hi no depenen d’un sol 

agent social o econòmic, sinó que s’han d’executar a partir de la col·laboració i 

cooperació de tots els sectors implicats: indústries i empreses, persones operadores 

de transport, administracions competents, sindicats i persones usuàries. 

 

Un model sostenible de mobilitat no és únicament necessari per a la reducció del 

consum energètic associat. D’acord amb un estudi de l’Institut de Diagnòstic 

Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC) “[...] les partícules que procedeixen del 

desgast de frens, embragatges i pneumàtics i la pols de l’asfalt s’han convertit en el 

50% dels contaminants de l’aire, un dels deu motius que més morts causa al 

món.[...]”1 

 

També cal afavorir la implantació definitiva del vehicle elèctric sempre i quan aquest 

sigui carregat a partir de fonts d’energia renovable. No té sentit consumir energia 

d’una xarxa de distribució que s’alimenta de centrals nuclears o de cicles combinats de 

gas que es troben a quilòmetres de distància del punt de consum. Per aquest 

autoabastiment local d’energia s’han de construir més fotolineres per a càrrega de 

vehicle elèctric amb energia solar i apostar decididament per una política fiscal sobre 

els vehicles de zero emissions incentivant-ne la seva compra per damunt dels de 

combustió. 

Aquesta actuació s’emmarca dins el Pla d’Acció per al desplegament d’Infraestructura 

dels vehicles elèctrics a Catalunya 2016-2019. 

   

 

                                                           
1 Vegeu notícia completa al següent link: http://www.ccma.cat/324/frenades-i-

embragatges-responsables-del-50-de-la-contaminacio-de-laire/noticia/2149614/   
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Objectius específics: 

 

Reduir el consum energètic del transport a la ciutat i la contaminació ambiental 

associada. 

 
Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, 
la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.  
 
 

9. AUTOABASTIMENT ENERGÈTIC  

 

Implantació de sistemes d’autoabastiment energètic al sector públic i al privat  

 

Després de l'aprovació el passat 9 d'octubre del Reial Decret que regula el sector a 

Espanya, el mercat de les instal·lacions d'autoconsum presenta un panorama 

encoratjador després d'anys d'incertesa. Les instal·lacions de menys de 10 kW 

destinades al sector residencial, així com les ubicades a les Canàries i Balears estan 

exemptes del famós 'impost al sol' i el seu creixement serà generalitzat. Ja no hi ha 

marxa enrere en el canvi de model energètic basat en la generació distribuïda. 

La forta caiguda del preu dels components de les instal·lacions fotovoltaiques i el 

constant augment de les tarifes elèctriques al nostre país fan que els sistemes 

d'autoconsum es converteixin en una bona solució d'estalvi per a tot tipus de 

consumidors. 

 

Objectiu específic: 

 

Ampliar el parc d’instal·lacions locals generadores d’electricitat d’origen renovable 

connectades en autoconsum en el sector públic i en el privat. 

 

 



 

 

ADEL Pla director Rubí Brilla 2016-2019 Pàg. 27 
 

5.2 Tàctiques 

 

Les tàctiques són les vies, els camins o objectius operatius, per assolir les línies 

estratègiques. En relació directa amb aquestes, les tàctiques del Pla director són les 

següents: 

 

• Fer servir tècniques de priorització 

o Ús de la llei de Pareto per prioritzar actuacions i així aconseguir un major impacte 

o Càlcul del payback dels projectes d’inversió per prioritzar els de més ràpida 

amortització 

 

• Gestió econòmica 

o Seguiment dels consums i costos (amb els índexs d’eficàcia i eficiència 

respectivament) i la previsió de desviació segons estacionalitat 

 

• Transformar cost en inversió 

o Dur a terme inversions de període de retorn inferior a un any, les quals no 

generen un sobrecost al pressupost i sí un estalvi als anys posteriors 

 

• Pla de xoc immediat: Elaboració d’un pla de màrqueting i comunicació a nivell ciutat 

de Rubí 

a. El projecte és conegut arreu d’Europa i amb voluntat de rèplica a molts 

municipis de l’Estat Espanyol (aprox. 20 ciutats que representen vora 

14 milions de persones o el que és el mateix un 30% de la població) 

b. Malgrat aquest fet a la ciutat de Rubí és poc conegut i el fet de ser un 

referent nacional i internacional pot contribuir a l’orgull ciutadà de fer-

se seva ‘la marca Rubí Brilla’ 
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5.3 Projectes 

 

Els projectes són el conjunt coordinat d’activitats que pretenen aconseguir un objectiu 

específic que contribueixi a la consecució d’una línia estratègica. 

En ascendència directa amb les línies estratègiques i les tàctiques definides anteriorment, 

els projectes del Pla són els següents: 

 

 

1. ACCIONS DERIVADES DEL PACTE D'ALCALDES (PAES) 

Acompliment dels objectius establerts en el PAES d'incrementar un 20% l'eficiència 

energètica, 20% d'ús de renovables i reducció del 20% dels GEH i adaptació al nou 

PACES 

1.1.1. Eficiència energètica a l'Ajuntament: Optimitzar la gestió i l'ús de l'energia 
dels edificis públics i serveis municipals 

1.1.2. Energies renovables a l'Ajuntament: Consumir energia renovable i augmentar 
els punts de producció local d'aquest tipus d'energia 

1.1.3. Adaptar el document PAES al nou PACES (amb mesures d’impacte i mitigació 
de canvi climàtic) 

 

2. SECTOR INDUSTRIAL 

Millora de la competitivitat del teixit industrial local promovent l’eficiència energètica 

i l’ús d’energies renovables 

2.1.1. Reunions tècniques trimestrals: Consolidar i ampliar l’espai d'intercanvi de 
bones pràctiques i casos d'èxit d'eficiència energètica i energies renovables 
en petites, mitjanes i grans empreses 

2.1.2. Estudis de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a la millora 
energètica de la indústria i la ciutat: Ampliació de l'estudi del potencial 
fotovoltaic  i  tèrmic de les cobertes de les naus de 6 polígons industrials i 
estudi de l’índex de vegetació urbana, projecte anomenat "Verd urbà" 

2.1.3. Shared Energy Advisor (Assessor energètic compartit): Millorar la 
competitivitat de les petites i mitjanes  empreses a través de l'assessorament 
energètic personalitzat 
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3. SECTOR COMERCIAL 

Millora de la competitivitat del sector comercial promovent l’eficiència energètica i 

l’ús d’energies renovables 

 

3.1.1. Comerç Sostenible: Orientar al comerç de la ciutat cap a un model de negoci  
responsable en l'ús de l'energia, la gestió de residus i la venda de productes 
de  proximitat i/o ecològic ampliant la xarxa actual de comerços adherits 

 

 

4. SECTOR DOMÈSTIC 

 

Millora de la qualitat de vida dels ciutadans a través de l'ús eficient de l'energia i el 

consum d’energies renovables 

 

4.1.1. Assessorament energètic a famílies: Fomentar els bons hàbits d'ús de l'energia 
per a la reducció del consum i l'increment de l'eficiència energètica a través 
d'una plataforma digital 

4.1.2. Energia per Tothom: Ajudar a les famílies que pateixen pobresa energètica a 
reduir els seus costos energètics i garantir el mínim confort a la llar 

 

 

5. PROMOCIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

 

Difusió del pla director Rubí Brilla i cerca de recursos econòmics pel seu 

desenvolupament 

 

5.1.1. Cultura energètica: Donar a conèixer les accions que Rubí esta realitzant en 
pro de l'eficiència energètica i l'ús de energies renovables a nivell local, 
nacional i internacional 

5.1.2. Projectes supramunicipals: Promoure la participació i les relacions 
internacionals per afavorir la dotació de finançament local i europeu 
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6. TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA  

 

Impulsar el desenvolupament i creixement dels diversos sectors de la societat 

mitjançant l'accés al coneixement i experiència dels grups de recerca, innovació i 

desenvolupament tecnològic 

 

6.1.1. Col·laboracions model Triple Hèlix (Universitat - Empresa - Ajuntament): 
Facilitar la transferència tecnològica i sumar sinèrgies entre els diferents 
actors 

 

7. REHABILITACIÓ ENERGÈTICA  

 

Fomentar la generació de projectes de rehabilitació energètica integral  

 

7.1.1. Impulsar la rehabilitació energètica integral: Fomentar la rehabilitació 
energètica a la ciutat (projectes en habitatges, comunitats de propietaris, 
equipaments o barris) orientat a la millora de l’ocupació local, la requalificació 
d’aturats i la promoció de projectes concrets d’economia social de 
rehabilitació energètica integral  

7.1.2. Col·laboració amb projectes de rehabilitació privats amb finançament de fons 
estatals: Aprofitament de la línia de subvencions PAREER-CRECE  

7.1.3. Generació d’una xarxa de centres d’energia de barri: foment dels projectes de 
rehabilitació energètica des d’una xarxa nodal amb quatre focus (Les 
Torres/25 de Setembre, Ca n’Oriol, Sant Muç i La Llana)  

 

 

8. MOBILITAT SOSTENIBLE  

 

Descarbonització de la ciutat amb aplicació de mesures de mobilitat sostenible  

 

8.1.1. Mobilitat sostenible: aportar criteris de sostenibilitat al Servei de Mobilitat per 
a la definició d’itineraris òptims de mobilitat  

8.1.2. Instal·lació de fotolineres: Col·locar instal·lacions de càrrega ràpida de vehicle 
elèctric als principals aparcaments de la ciutat 

8.1.3. Vehicle elèctric: Promoció de l’adquisició i ús de vehicles elèctrics amb càrrega 
local renovable 
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9. AUTOABASTIMENT ENERGÈTIC  

 

Implantació de sistemes d’autoabastiment energètic al sector públic i al privat  

 

9.1.1. Instal·lacions d’autoconsum en el sector privat (domèstic i sector econòmic): 
Promoure instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic a cobertes de naus 
industrials i edificis privats  

9.1.2. Instal·lacions d’autoconsum municipal: Instal·lar plantes generadores 
d’energia solar fotovoltaica connectades en autoconsum a cobertes 
municipals disponibles 
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6. Recursos necessaris  

Actualment l’equip Rubí Brilla està format pel següent personal: 

• Responsable tècnica 

•  Una administrativa compartida amb el Servei d’Identitat 

•  Una tècnica AODL (subvenció del SOC que acaba contracte enguany al mes de 

desembre) 

•  Una tècnica AODL a mitja jornada (subvenció del SOC que acaba contracte 

enguany al mes de desembre) 

Els recursos necessaris per a la implementació, seguiment i assoliment del Pla director Rubí 

Brilla són bàsicament de dos tipus: 

• Recursos materials i econòmics 

• Recursos humans 

Pel que fa als recursos materials i econòmics varien en funció de la tipologia del projecte i/o 

l’activitat del mateix (veure més detall a l’Annex 3. Agenda econòmica del Pla). 

Per al seguiment de les activitats de cadascun dels projectes i la coordinació del seguiment, 

els recursos humans adients són els que es relacionen a continuació: 

• 1 responsable tècnic/a amb perfil tècnic superior A1 (llicenciat/da en ciències 

ambientals o en enginyeria) 

• 2 tècnics/ques superiors A1 (llicenciats/des en ciències ambientals) 

• 1 tècnic/a mig A2 (diplomat/da en ciències empresarials) 

• 1 administratiu/va C1  

• 2 agents energètics (oficials en lampisteria i/o electricitat amb formació en 

eficiència energètica, renovables i gestió) 

• 1 tècnic mig A2 (amb títol de grau en enginyeria de l’energia o similar) 

• 1 tècnic mig A2 (amb títol de grau en informàtica de sistemes o similar) 

La càrrega de treball per projecte de cadascun dels recursos humans previstos es pot 

comprovar a l’Annex 2 del present Pla Director. 
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A banda serà molt important disposar d’una xarxa d’empreses col·laboradores externes per a 

dur a terme els projectes relacionats (veure més detall a l’Annex 1. Fitxes descriptives de 

projecte). 
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7. ANNEX 1. Fitxes descriptives de projectes 

 

 

 



 

1.1.1 Eficiència energètica a l’Ajuntament   PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

FITXA DESCRIPTIVA PROJECTE 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. ACCIONS DERIVADES DEL PACTE D’ ALCALDES (PAES) 
 

NOM DEL PROJECTE                    INICI PREVIST FINAL PREVIST 

1.1.1 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A L’AJUNTAMENT 27/11/2011 20/05/2019 

OBJECTIUS DEL PROJECTE 
 
Optimitzar la gestió i l’ús de l’energia dels edificis públics i serveis municipals 

AGENTS IMPLICATS  

Equip Rubí Brilla 
Servei de Manteniment d’Instal·lacions i Subministraments 
Obra Pública 
Servei d’Educació 
Escoles municipals 
Entitats esportives del municipi 
Associacions de veïns 
 
RESULTATS ESPERATS  

Reduir el consum dels equipaments municipals, enllumenat públic i tots aquells subministraments 
que paga l’Ajuntament a través de la col·laboració amb el servei de Manteniment de l’Àrea de 
Serveis Territorials 
 
Millorar l’eficàcia i l’eficiència dels equipaments municipals 
Disminució de les partides econòmiques vinculades a subministraments energètics 
 
Millorar el confort en els equipaments municipals 
 

COL·LECTIUS BENEFICIARIS 
 
L’administració pública 
Escoles i entitats amb subvencions per estalvi energètic 

RECURSOS 

Materials Eines informàtiques i de petita mesura i verificació energètica 
(analitzador de xarxes portàtil, programes de gestió energètica, 
càmera termogràfica, etc.) 



 

1.1.1 Eficiència energètica a l’Ajuntament   PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

 

Econòmics (pressupost) Veure “Annex III. Agenda econòmica” 

Humans (equip de treball) Interns – Veure quadrant 
Col·laboradors externs 
 

PLANIFICACIÓ 
Accions Responsable Inici previst Final previst 

1.1.1.1 Assessorament al servei de 
Manteniment (Àrea Serveis Territorials) Equip Rubí Brilla 27/11/2011 20/05/2019 

1.1.1.2 Priorització accions inversió Servei 
Manteniment 27/11/2011 20/05/2019 

1.1.1.3 Projecte d'Agents Energètics 
d'Edificis (AEE) 

Rubí Brilla / 
Servei 

Manteniment 
27/11/2011 20/05/2019 

1.1.1.4 Projecte 50/50 d'escoles i 
entitats 

Equip Rubí Brilla / 
Servei 

Manteniment 
27/11/2011 20/05/2019 

1.1.1.5 Implantació ISO 50001 Servei 
Manteniment 01/07/2018 20/05/2019 

1.1.1.6 Implantació de millores dels 
certificats energètics d’edificis 

Equip Rubí Brilla / 
Servei 

Manteniment 
01/05/2014 20/05/2019 

SEGUIMENT 
Sistema d’Avaluació 
 
Es faran reunions de seguiment setmanals per comprovar evolució de les tasques associades a les 
accions i tancaments mensuals dels arxius d’eficiència i eficàcia 
 
 
Indicadors 
- Estalvi en el consum elèctric/gas/gasoil/aigua i manteniment dels diferents equipaments (kWh/any; 
€/any; kg CO2/any) 
- Nombre inversions realitzades 
- Període de retorn de cada inversió (anys) 
- Nombre de centres participants en el projecte 50/50 
- Nombre de dependències municipals monitoritzades i quin percentatge de consum total 
representen 
- Nombre d’edificis amb certificació ISO 50001 
- Nombre d’edificis certificats energèticament 
- Nombre d’edificis que milloren el nivell de certíficació energètica inicial  
 

 



 

1.1.2 Energies renovables a l’Ajuntament   PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

FITXA DESCRIPTIVA PROJECTE 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. ACCIONS DERIVADES DEL PACTE D’ ALCALDES (PAES) 
 

 

NOM DEL PROJECTE                    INICI PREVIST FINAL PREVIST 

1.1.2  ENERGIES RENOVABLES A L'AJUNTAMENT 27/11/2011 20/05/2019 

OBJECTIUS DEL PROJECTE 
 
Consumir energia renovable i augmentar els punts de producció local d'aquest tipus d'energia 

AGENTS IMPLICATS  

Equip Rubí Brilla 
Servei de Manteniment d’Instal·lacions i Subministraments 
Obra Pública 
 

RESULTATS ESPERATS  

Eliminació del consum vinculat a fonts d’energia d’origen fòssil i nuclear 
 
Reducció de la partida de econòmiques vinculades a subministraments energètics 
 
  

COL·LECTIUS BENEFICIARIS 
 
L’administració pública 
 

RECURSOS 

Materials Eines informàtiques 

Econòmics (pressupost) Veure “Annex III. Agenda econòmica” 

Humans (equip de treball) Veure quadrant Annex 2 
Empreses externes 

PLANIFICACIÓ 
Accions Responsable Inici previst Final previst 
1.1.2.1 Licitació energia elèctrica 
consum municipal Equip Rubí Brilla 27/11/2011 20/05/2019 

1.1.2.2 Substitució caldera de gasoil per Equip Rubí Brilla 10/09/2017 18/11/2019 



 

1.1.2 Energies renovables a l’Ajuntament   PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

biomassa a Escola Teresa Altet 
1.1.2.3 Estudis viabilitat substitució 
calderes gas per biomassa+rehabilitació 
energètica 

Equip Rubí Brilla 10/09/2017 18/11/2019 

1.1.2.4 Estudi de viabilitat de col·locació 
de fanals solars i prova pilot a zones 
espai esbarjo de gossos 

Equip Rubí Brilla / 
Servei de 

Manteniment 
01/03/2017 31/12/2017 

    
SEGUIMENT 
Sistema d’Avaluació 
 
Es faran reunions de seguiment mensuals per comprovar evolució de les tasques associades a les 
accions  
 
 
Indicadors 
- Percentatge d'electricitat consumida procedent de fonts renovables (%) 
- Estalvi en Masia Can Serra per autoconsum elèctric i de geotèrmia (kWh; €; kgCO2) 
- Estalvi generat per la substitució del gasoil per biomassa (€, kg CO2) 
- Estalvi generat per la col·locació de fanals solars (€, kg CO2) 

 



 

1.1.3 Adaptar el document PAES al nou PACES  PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

FITXA DESCRIPTIVA PROJECTE 

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. ACCIONS DERIVADES DEL PACTE D’ ALCALDES (PAES) 
 

NOM DEL PROJECTE                    INICI PREVIST FINAL PREVIST 

1.1.3  ADAPTAR EL DO CUMENT PAES AL NOU 
PACES 02/01/2017 30/06/2017 

OBJECTIUS DEL PROJECTE 
 
Incloure al document PAES l'estudi d'adaptació i mitigació del canvi climàtic per disposar d’un 
document nou (PACES) que reorienti les accions a executar per acomplir els objectius de reduir les 
emissions de CO2 en un 40% per a l’any 2030 

AGENTS IMPLICATS  

Equip Rubí Brilla 
Oficina Catalana del Canvi Climàtic 
Salut Pública 
Protecció Civil 
Serveis Socials 
Policia 
Comunicació 
Medi Ambient 
Servei de Manteniment d’Instal·lacions i Subministraments 
Obra Pública 
Servei d’Educació 
RESULTATS ESPERATS  

Reducció de les emissions i mitigació del canvi climàtic a nivell local 

Anàlisi de riscos potencials a Rubí (sequeres, inundacions, incendis forestals, onades de calor i fred) 

Augmentar la resiliència i l’adaptació al canvi climàtic dels sectors identificats com a més vulnerables 

COL·LECTIUS BENEFICIARIS 
 
Ciutat de Rubí (tots els sectors) 

RECURSOS 

Materials Eines informàtiques 

Econòmics (pressupost) Veure “Annex III. Agenda econòmica” 

Humans (equip de treball) Veure quadrant Annex 2 
Empreses externes 

PLANIFICACIÓ 



 

1.1.3 Adaptar el document PAES al nou PACES  PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

Accions Responsable Inici previst Final previst 
1.1.3.1Elaboració de l'inventari 
d'emissions                                                   

Equip Rubí Brilla 02/03/2017 30/04/2017 

1.1.3.2 Anàlisi de risc i vulnerabilitat al 
canvi climàtic                                                       

Equip Rubí Brilla 02/05/2017 31/05/2017 

1.1.3.3 Redactar el paquet de mesures Equip Rubí Brilla 01/06/2017 01/07/2017 
    
SEGUIMENT 
Sistema d’Avaluació 
 
El seguiment es farà d’acord amb el que marqui el pla 
 
 
Indicadors 
- Document aprovat i signatura nova 

 



 

2.1.1 Reunions tècniques trimestrals  PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

FITXA DESCRIPTIVA PROJECTE 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2. SECTOR INDUSTRIAL  
 
 

NOM DEL PROJECTE                    INICI PREVIST FINAL PREVIST 

2.1.1  REUNIONS TÈCNIQUES TRIMESTRALS 23/11/2011 20/05/2019 

OBJECTIUS DEL PROJECTE  
 
Consolidar i ampliar l’espai d'intercanvi de bones pràctiques i casos d'èxit d'eficiència energètica i 
energies renovables en petites, mitjanes i grans empreses 

AGENTS IMPLICATS  

Equip Rubí Brilla 
Empreses de Rubí 
Empreses del sector de l’EE i EERR 
Altres administracions locals i supramunicipals 
 

 RESULTATS ESPERATS  

- Realització de 10 reunions tècniques  
- Participació de 30 empreses per reunió 
- Exposició de 20 casos d'èxit  

  
COL·LECTIUS BENEFICIARIS 
 
Petites, mitjanes i grans empreses 
Entitats i administracions públiques 
 
RECURSOS 

Materials Sala d’actes/auditori, equip multimèdia, càtering 

Econòmics (pressupost) Veure “Annex III. Agenda econòmica” 

Humans (equip de treball) Veure quadrant Annex 2 
Empreses externes 
 

PLANIFICACIÓ 
Accions Responsable Inici previst Final previst 
2.1.1.1 Cerca de casos d'èxit a nivell 
industrial  Equip Rubí Brilla 01/12/2011 20/05/2019 

2.1.1.2 Coordinar i realitzar reunions per 
adequar les presentacions dels diferents 
ponents  

Equip Rubí Brilla 01/12/2011 20/05/2019 



 

2.1.1 Reunions tècniques trimestrals  PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

2.1.1.3 Coordinació i organització dels 
recursos necessaris per a la realització 
de les reunions 

Equip Rubí Brilla 01/12/2011 20/05/2019 

2.1.1.4 Gestionar l'elaboració de 
l'agenda Equip Rubí Brilla 01/12/2011 20/05/2019 

2.1.1.5 Convocar als ponents i 
assistents Equip Rubí Brilla 01/12/2011 20/05/2019 

2.1.1.6 Gestió de les inscripcions Equip Rubí Brilla 27/01/2012 20/05/2019 
    
SEGUIMENT 
Sistema d’Avaluació 
 
Es faran reunions de seguiment trimestrals per comprovar evolució de les reunions tècniques 
 
Indicadors 
- Nombre de reunions realitzades 
- Nombre d'empreses assistents a les reunions 
- Nombre de casos d'èxit exposats a les reunions 
- Nombre de peticions/suggeriments rebuts 

 



 

2.1.2 Estudis ICGC per a la millora energètica    PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

FITXA DESCRIPTIVA PROJECTE 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2. SECTOR  INDUSTRIAL  
 

NOM DEL PROJECTE                    INICI PREVIST FINAL PREVIST 

2.1.2  ESTUDIS DE L' INSTITUT CARTOGRÀFIC I 
GEOLÒGIC DE CATALUNYA PER A LA MILLORA 
ENERGÈTICA DE LA INDÚSTRIA I LA CIUTAT  

27/11/2011 20/05/2019 

OBJECTIU DEL PROJECTE 
- Estudis per a la millora de la sostenibilitat de la ciutat (anàlisis i georeferenciació de la informació): 
- Eficiència energètica de les naus industrials 
- Potencial solar de les naus industrials 
- Índex de vegetació urbana 
AGENTS IMPLICATS  

Equip Rubí Brilla 
ICGC 
UPC 
Empreses dels PAEs 
Serveis de Medi Ambient, Mobilitat i GIS de l’Ajuntament  

RESULTATS ESPERATS  

• 1 visualitzador de l’eficiència energètica de totes les naus industrials de Rubí 
• 1 visualitzador del potencial solar (fotovoltaic i tèrmic) de totes les naus industrials de Rubí i de les 
zones residencials  
• 1 visualitzador de càlcul d'índex de vegetació del terme municipal de Rubí. 
• 1 visualitzador dels itineraris òptims per a la mobilitat sostenible 
• 5 empreses amb producció i consum d’energia renovable 
  

COL·LECTIUS BENEFICIARIS 
 
Sector industrial de la ciutat 
Ciutadania en general 

RECURSOS 

Materials  

Econòmics (pressupost) Veure “Annex III. Agenda econòmica” 

Humans (equip de treball) Veure quadrant Annex 2 
Empreses externes 

PLANIFICACIÓ 
Accions Responsable Inici previst Final previst 
2.1.2.1 Reunions de coordinació i 
seguiment del projecte 

Equip Rubí Brilla 22/11/2012 20/05/2019 

2.1.2.2 Suport en la difusió dels 
resultats Equip Rubí Brilla 22/11/2012 20/05/2019 



 

2.1.2 Estudis ICGC per a la millora energètica    PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

2.1.2.3 Treball de camp Equip Rubí Brilla i 
UPC 

22/11/2012 20/05/2019 

    
SEGUIMENT 
Sistema d’Avaluació 
 
Es faran reunions de seguiment trimestrals per comprovar evolució de les tasques associades a les 
accions  
 
 
Indicadors 
-  Nombre de visualitzadors creats 
-  Nombre de naus amb instal·lacions d’energia solar  
-  Índex de vegetació al municipi 
-  Capacitat d’absorció d’emissions de CO2 del municipi 
-  Increment ús bicicleta 
- Reducció de l’ús de turismes 
- Increment de la mobilitat a peu 
- Increment de l’ús del transport públic 

 



 

2.1.3 Shared Energy Advisor (Assessor energètic compartit) 
  PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

FITXA DESCRIPTIVA PROJECTE 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2. SECTOR INDUSTRIAL   
 
 

NOM DEL PROJECTE                    INICI PREVIST FINAL PREVIST 

2.1.3   SHARED ENERGY ADVISOR (ASSESSOR 
ENERGÈTIC COMPARTIT) 27/11/2011 20/05/2019 

OBJECTIUS DEL PROJECTE 
Millorar la competitivitat de les petites i mitjanes  empreses a través de l'assessorament energètic 
personalitzat 

AGENTS IMPLICATS  

Equip Rubí Brilla 
Oficina de Serveis a l’Empresa 
Rubí Formació  
Associacions empresarials (PIMEC, CECOT, Cambres, etc.) 

RESULTATS ESPERATS 

-  Participació de 10 empreses 
- 10% d'estalvi mitjà per empresa participant 
 

COL·LECTIUS BENEFICIARIS 
 
Sector industrial de la ciutat  
 
 
 
RECURSOS 

Materials  

Econòmics (pressupost) Veure “Annex III. Agenda econòmica” 

Humans (equip de treball) Veure quadrant Annex 2 
Empreses externes 
 
 

PLANIFICACIÓ 
Accions Responsable Inici previst Final previst 
2.1.3.1 Tasques de promoció i difusió 
del projecte per aconseguir la 
participació de Pimes. Impuls econòmic 

Equip Rubí Brilla / 
OSE 10/01/2018 20/05/2019 



 

2.1.3 Shared Energy Advisor (Assessor energètic compartit) 
  PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

inicial 

2.1.3.2 Reunions de seguiment tècnic i 
econòmic del projecte Equip Rubí Brilla 10/01/2018 20/05/2019 

2.1.3.3 Coordinació dels diferents 
agents implicats en el projecte  Equip Rubí Brilla 10/01/2018 20/05/2019 

2.1.3.4 Resolució d'incidències i dubtes 
de les empreses participants Equip Rubí Brilla 10/01/2018 20/05/2019 

2.1.3.5 Seguiment de l'evolució dels 
resultats 

Equip Rubí Brilla / 
OSE 10/01/2018 20/05/2019 

2.1.3.6 Formació específica alumnes 
Rubí Formació Rubí Formació 10/01/2018 20/05/2019 

    
SEGUIMENT 
Sistema d’Avaluació 
 
Reunions de seguiment trimestrals 
 
 
Indicadors 

- Nombre d'empreses visitades 
- Nombre d'empreses participants 
- % d'estalvi mitjà/empresa 
- Nombre d'agents energètics industrials compartits 
- Nombre de millores proposades 
- Nombre de propostes implementades 
- Índex de propostes de millora proposades/implementades 

 



 

3.1.1 Comerç sostenible                                                                   PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

FITXA DESCRIPTIVA PROJECTE 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3. SECTOR COMERÇ  
 

NOM DEL PROJECTE                    INICI PREVIST FINAL PREVIST 

PROJECTE 3.1.1 COMERÇ SOSTENIBLE 03/11/2012 20/05/2019 

OBJECTIUS DEL PROJECTE 
Orientar el comerç de la ciutat cap a un model de negoci  responsable en l'ús de l'energia, la gestió 
de residus i la venda de productes de  proximitat i/o ecològic ampliant la xarxa actual de comerços 
adherits 

AGENTS IMPLICATS  

Equip Rubí Brilla 
Servei de Comerç 
Servei de Gestió de Residus 
Departament de Medi Ambient 
Rubí Formació 
RESULTATS ESPERATS  

- Participació de 40 nous comerços 
-  Realitzar formacions per a 5 sectors d'activitats diferents (p.e. restauració, perruqueries, etc.) 
- Increment de l'eficiència energètica (augmentar el valor del distintiu en aquesta categoria) del 50%        
dels nous comerços participants 
- Millora de la gestió de residus (") del 5% dels nous comerços participants 
- Millora del foment del producte sostenible (")  del 5% dels nous comerços participants  
- Millora de la categoria per al 10% dels comerços participants des de 2013 
  
COL·LECTIUS BENEFICIARIS 
Sector comercial de la ciutat 

RECURSOS 

Materials Gestor energètic i les eines adients per a la instal·lació d’aquest, 
càmera termogràfica, etc. 

Econòmics (pressupost) Veure “Annex III. Agenda econòmica” 

Humans (equip de treball) Veure quadrant Annex 2 
Empreses externes 
 
 
 

PLANIFICACIÓ 
Accions Responsable Inici previst Final previst 
3.1.1.1 Realització de tallers de  10/01/2016 20/05/2019 



 

3.1.1 Comerç sostenible                                                                   PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

formació de gestió energètica a 
diferents sectors comercials 

Equip Rubí Brilla 

3.1.1.2 Tasques de promoció i difusió 
del projecte per aconseguir nous 
comerços participants 

 
Equip Rubí Brilla 01/02/2016 20/05/2019 

3.1.1.3 Segona campanya del projecte 
Comerç Sostenible: revisió comerços 
participants 2013 + nous comerços 

 
Equip Rubí Brilla 

 
01/09/2017 20/05/2019 

3.1.1.4 Mercat Sostenible Equip Rubí Brilla 08/01/2017 08/01/2018 
    
SEGUIMENT 
Sistema d’Avaluació 
 
Reunions de seguiment trimestrals 
 
Indicadors 
- Percentatge de comerços que han millorat en cadascuna de les 3 categories (eficiència energètica,  
   residus i producte) 
- Nombre de comerços incorporats al projecte 
- Nombre comerços/sector formats en gestió energètica 

 



 

4.1.1 Assessorament energètic a famílies                                                                       PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

FITXA DESCRIPTIVA PROJECTE 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4. SECTOR DOMÈSTIC 
 

 

NOM DEL PROJECTE                    INICI PREVIST FINAL PREVIST 

4.1.1 ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A FAMÍLIES 2018 20/05/2019 

OBJECTIUS DEL PROJECTE 
Fomentar els bons hàbits d'ús de l'energia per a la reducció del consum i l'increment de l'eficiència 
energètica a través d'una plataforma digital 

AGENTS IMPLICATS  

Equip Rubí Brilla 
Servei de Comunicació  
Proveïdor plataforma digital (extern) 
UPC 
 
RESULTATS ESPERATS  

- Aconseguir la participació de 100 llars/famílies 
- Reducció del 15% del consum elèctric de les llars 
- Reducció del 10% del consum de gas de les llars 
- 50 persones formades en gestió energètica 

  
COL·LECTIUS BENEFICIARIS 
Sector domèstic de la ciutat 

RECURSOS 

Materials Gestor energètic, les eines adients per a la instal·lació d’aquest i 
plataforma digital 
 

Econòmics (pressupost) Veure “Annex III. Agenda econòmica” 

Humans (equip de treball) Veure quadrant Annex 2 
Empreses externes 
 
 



 

4.1.1 Assessorament energètic a famílies                                                                       PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

 

PLANIFICACIÓ 
Accions Responsable Inici previst Final previst 
4.1.1.1 Coordinació i seguiment del 
projecte 

Equip Rubí Brilla/ 
Serveis 

Informàtics 
08/01/2018 20/05/2019 

4.1.1.2 Elaboració i entrega d’informes 
personalitzats dels participants 1era 
campanya 

Equip Rubí Brilla 21/01/2018 20/03/2018 

4.1.1.3 Organització/realització de 
tallers formatius de gestió energètica Equip Rubí Brilla 01/03/2018 20/05/2019 

4.1.1.4 Cerca de proveïdor amb 
plataforma digital adequada a les 
nostres necessitats (electricitat i gas)  

Equip Rubí Brilla 08/01/2018 01/03/2018 

4.1.1.5 Tasques de difusió i promoció 
del projecte per aconseguir nous 
participants 

Equip Rubí Brilla 01/03/2018 08/04/2018 

4.1.1.6 Avaluació de resultats i 
enviament d’informes personalitzats als 
nous usuaris 

Equip Rubí Brilla 08/04/2019 20/05/2019 

    
SEGUIMENT 
Sistema d’Avaluació 
 
Reunions de seguiment mensuals 
 
Indicadors 
- Consum anual d'electricitat del sector residencial per habitant (kWh / hab)                     
- Consum de gas natural del sector residencial per habitant (kWh) 
- Reducció percentual del consum energètic de l’habitatge (%) 
- Nombre de tallers formatius realitzats 
- Nombre total d'assistents als tallers formatius 

 



 

4.1.2 Energia per a Tothom                                                                        PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

FITXA DESCRIPTIVA PROJECTE 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4.  SECTOR DOMÈSTIC 
 

 

NOM DEL PROJECTE                    INICI PREVIST FINAL PREVIST 

4.1.2 ENERGIA PER A TOTHOM 2013 20/05/2019 

DESCRIPCIÓ 
Ajudar a les famílies que pateixen pobresa energètica a reduir els seus costos energètics i garantir el 
mínim confort a la llar 

AGENTS IMPLICATS  

Equip Rubí Brilla 
Serveis Socials 
Entitats veïnals i del tercer sector 
Empreses col·laboradores 

RESULTATS ESPERATS  

- 100 famílies beneficiàries d'Energia per Tothom + 25 famílies beneficiàries dins el projecte "Acción 
contra la Pobreza Energética" 
- Reduir un 40% de mitjana el cost de la factura elèctrica de les llars 
- Reduir un 5% el pressupost municipal destinat a pagar factures de subministraments elèctrics i de 
gas 
- 80 famílies formades en gestió energètica 
- Nova licitació de subministraments (elèctrica i de gas natural) que inclou clàusules socials 
  
COL·LECTIUS BENEFICIARIS 
Col·lectius en risc de pobresa energètica 

RECURSOS 

Materials Gestor energètic, les eines adients per a la instal·lació d’aquest i 
plataforma digital 

Econòmics (pressupost) Veure “Annex III. Agenda econòmica” 

Humans (equip de treball) Veure quadrant Annex 2 
Empreses externes 
 
 
 
 

PLANIFICACIÓ 
Accions Responsable Inici previst Final previst 



 

4.1.2 Energia per a Tothom                                                                        PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

4.1.2.1 Coordinació i seguiment del 
projecte Equip Rubí Brilla 2013 20/05/2019 

4.1.2.2 Suport en la realització 
d'auditories i gestions amb companyies 
elèctriques (electricitat i gas) 

Equip Rubí Brilla 08/01/2017 20/05/2019 

4.1.2.3 Tramitació de 
reclamacions/denuncies necessàries  Equip Rubí Brilla 2013 20/05/2019 

4.1.2.4 Organització de tallers formatius 
en gestió energètica Equip Rubí Brilla 08/03/2017 20/05/2019 

4.1.2.5 Implantació de mesures per 
reduir consums a famílies vulnerables Equip Rubí Brilla  01/09/2017 20/05/2019 

4.1.2.6 Avaluar l'impacte del projecte 
sobre els beneficiaris i l'administració 
pública 

Equip Rubí Brilla 01/01/2018 01/03/2018 

4.1.2.7 Inclusió de clàusules socials als 
plecs de subministraments energètics 
(electricitat i gas natural) 

Equip Rubí Brilla 01/02/2018 20/05/2019 

4.1.2.8 Suport i seguiment del projecte 
"Acción contra la Pobreza Energética" 
(ASAV-Leroy Merlín) 

Equip Rubí Brilla 15/05/2016 31/12/2016 

    
SEGUIMENT 
Sistema d’Avaluació 
 
Reunions de seguiment mensuals 
 
Indicadors 
- Potencial d'estalvi energètic promig de les famílies participants 
- Estalvi assolit promig dels beneficiaris 
- Nombre de formacions realitzades, diferenciant entre treballadors socials i beneficiaris 
- Nombre d'assistents als tallers formatius 
- Nombre d'inversions realitzades i cost d'aquestes en forma de millores d'aïllament/ 
  instal·lació elèctrica/material elèctric (lluminària/temporitzadors/lladres) 
- Nombre de sol·licituds de bo social 
- Nombre d'informes entregats 

 



 

5.1.1 Cultura energètica   PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

FITXA DESCRIPTIVA PROJECTE 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5. PROMOCIÓ I SENSIBILITZACIÓ  
 

NOM DEL PROJECTE                    INICI PREVIST FINAL PREVIST 

5.1.1  CULTURA ENERGÈTICA 27/11/2011 20/05/2019 

OBJECTIUS DEL PROJECTE 
Donar a conèixer les accions que Rubí està realitzant en pro de l'eficiència energètica i l'ús de 
energies renovables a nivell local, nacional i internacional 

AGENTS IMPLICATS  

Equip Rubí Brilla 
Servei de Comunicació 
 

RESULTATS ESPERATS  

- Publicació de 20 notes de premsa i/o articles de difusió. 
- Participació en 4 programes de ràdio local "Rubí al Dia". 
- Presentació a 3 candidatures de premis de sostenibilitat. 
- Celebració de 3 open days. 
- 10 ponències del Rubí Brilla a nivell estatal 
- 3 ponències del Rubí Brilla a nivell europeu 
 

COL·LECTIUS BENEFICIARIS 
 
Ciutadania de Rubí 
 
 
 
 
RECURSOS 

Materials  

Econòmics (pressupost) Veure “Annex III. Agenda econòmica” 

Humans (equip de treball) Veure quadrant Annex 2 
Empreses externes 
 
 
 

PLANIFICACIÓ 



 

5.1.1 Cultura energètica   PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

Accions Responsable Inici previst Final previst 
5.1.1.1 Revisió de notes de premsa 
realitzats pel Departament de 
Comunicació 

Equip Rubí Brilla 27/11/2011 20/05/2019 

5.1.1.2  Redacció d'articles de difusió 
del projecte per a diferents mitjans de 
comunicació 

Equip Rubí Brilla 27/11/2011 20/05/2019 

5.1.1.3 Participació a mitjans de 
comunicació Equip Rubí Brilla 27/11/2011 20/05/2019 

5.1.1.4 Presentació de candidatures a 
premis de sostenibilitat Equip Rubí Brilla 27/11/2011 20/05/2019 

5.1.1.5 Disseny i/o suport en la creació 
de material de comunicació (díptics, 
cartells, etc.) 

Equip Rubí Brilla 27/11/2011 20/05/2019 

5.1.1.6 Organització d’open days i 
Congrés Rubí Brilla  Equip Rubí Brilla 27/11/2011 20/05/2019 

5.1.1.7 Difusió del projecte Rubí Brilla 
fora del municipi Equip Rubí Brilla 27/11/2011 20/05/2019 

    
SEGUIMENT 
Sistema d’Avaluació 
 
Es faran reunions de seguiment mensuals per comprovar evolució de les tasques associades a les 
accions.  
 
 
Indicadors 
- Nombre de  notes de premsa i/o articles de difusió publicats. 
- Nombre programes de ràdio de "Rubí al Dia" on s'ha participat. 
- Nombre de presentacions a candidatures de premis de sostenibilitat. 
- Nombre d'Open days i congressos celebrats  
- Nombre de ponències a nivell estatal 
- Nombre de ponències a nivell europeu 

 



 

5.1.2 Projectes Supramunicipals   PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

FITXA DESCRIPTIVA PROJECTE 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5. PROMOCIÓ I SENSIBILITZACIÓ 
 

NOM DEL PROJECTE                    INICI PREVIST FINAL PREVIST 

5.1.2  PROJECTES SUPRAMUNICIPALS 27/11/2011 20/05/2019 

OBJECTIUS DEL PROJECTE 
 
Promoure la participació i les relacions internacionals per afavorir la dotació de finançament local i 
europeu 

AGENTS IMPLICATS  

Equip Rubí Brilla 
 

RESULTATS ESPERATS  

- Renovació de la subvenció del SOC per l'AODL  
- Presentació a la convocatòria de 3 programes europeus 
 
 

COL·LECTIUS BENEFICIARIS 
 
Administració i ciutadania de Rubí 

RECURSOS 

Materials  

Econòmics (pressupost) Veure “Annex III. Agenda econòmica” 

Humans (equip de treball) Veure quadrant Annex 2 
Empreses externes 
 
 

PLANIFICACIÓ 
Accions Responsable Inici previst Final previst 
5.1.2.1 Cerca de convocatòries de 
subvenció de diferents programes 
europeus/estatals i preparació 

Equip Rubí Brilla / 
Consultoria 

externa 
27/11/2011 20/05/2019 



 

5.1.2 Projectes Supramunicipals   PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

documentació 

5.1.2.2 Realització de les tasques 
necessàries per a la presentació del 
projecte a la convocatòria europea 
(cerca de partners, omplir formularis, 
etc.)     

Equip Rubí Brilla 27/11/2011 20/05/2019 

5.1.2.3 Accions de suport en eficiència 
energètica i renovables al CiT  Equip Rubí Brilla 27/11/2011 20/05/2019 

    
SEGUIMENT 
Sistema d’Avaluació 
 
Es faran reunions de seguiment mensuals per comprovar evolució de les tasques associades a les 
accions.  
 
 
Indicadors 
- Nombre de  presentacions a convocatòries de programes europeus 
- Nombre de contactes europeus establerts                                                     
- Percentatge de finançament extern sobre el pressupost propi municipal 

 



 

6.1.1 Col�laboracions model triple hèlix (universitat - empresa – ajuntament) PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

FITXA DESCRIPTIVA PROJECTE 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6. TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA  
 
 

NOM DEL PROJECTE                    INICI PREVIST FINAL PREVIST 

6.1 COL·LABORACIONS MODEL TRIPLE HÈLIX 
(UNIVERSITAT - EMPRESA - AJUNTAMENT) 27/11/2011 20/05/2019 

OBJECTIU DEL PROJECTE 
Facilitar la transferència tecnològica i sumar sinèrgies entre els diferents actors 

AGENTS IMPLICATS  

Equip Rubí Brilla 
UPC 
Grup de treball de rehabilitació energètica 
CSIC-IIA-UB (PECT-RIS3) 
 

RESULTATS ESPERATS  

- Realització de 15 visites/reunions a les empreses per presentar el model de col·laboració Triple 
Hèlix 
- Establir 5 convenis de col·laboració amb empreses/entitats 
- Establir 5 beques de col·laboració entre l'Ajuntament i les universitats per la participació en els 
diferents projectes del Rubí Brilla 
 

COL·LECTIUS BENEFICIARIS 
Ciutadania de Rubí 
 
 
 
 
RECURSOS 

Materials  
 

Econòmics (pressupost) Veure “Annex III. Agenda econòmica” 

Humans (equip de treball) Veure quadrant Annex 2 
Empreses externes 
 
 
 
 



 

6.1.1 Col�laboracions model triple hèlix (universitat - empresa – ajuntament) PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

PLANIFICACIÓ 
Accions Responsable Inici previst Final previst 
6.1.1.1 Reunions de coordinació i 
seguiment dels grups de treball Equip Rubí Brilla 27/11/2011 20/05/2019 

6.1.1.2  Elaboració d’expedients 
administratius per l’aprovació dels 
convenis 

Equip Rubí Brilla 27/11/2011 20/05/2019 

6.1.1.3 Elaboració de les memòries 
d’execució Equip Rubí Brilla 27/11/2011 20/05/2019 

6.1.1.4 Seguiment i coordinació dels 
estudiants en pràctiques Equip Rubí Brilla 27/11/2011 20/05/2019 

6.1.1.5 Visites presentació i seguiment a 
les empreses participants Equip Rubí Brilla 27/11/2011 20/05/2019 

6.1.1.6 Elaboració de protocol de festes 
i actes lúdics  

Equip Rubí Brilla / 
Parc Recerca 

UAB 
01/10/2016 30/06/2017 

    
SEGUIMENT 
Sistema d’Avaluació 
 
Es faran reunions de seguiment mensuals per comprovar evolució de les tasques associades a les 
accions.  
 
 
Indicadors 
- Nombre d'empreses contactades 
- Nombre d'empreses visitades 
- Nombre de convenis signats 
- Nombre de beques establertes 

 



 

7.1.1 Impulsar la rehabilitació energètica integral  PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

FITXA DESCRIPTIVA PROJECTE 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA  7. REHABILITACIÓ ENERGÈTICA  
 

NOM DEL PROJECTE                    INICI PREVIST FINAL PREVIST 

7.1.1 IMPULSAR LA RE HABILITACIÓ ENERGÈTI CA 
INTEGRAL 01/06/2016 20/05/2019 

OBJECTIUS DEL PROJECTE 
Fomentar la rehabilitació energètica a la ciutat (projectes en habitatges, comunitats de propietaris, 
equipaments o barris) orientat a la millora de l’ocupació local, la requalificació d’aturats i la promoció 
de projectes concrets d’economia social de rehabilitació energètica integral 

AGENTS IMPLICATS  

Equip Rubí Brilla 
Grup de treball de rehabilitació energètica 
Oficina de gestió d’ingressos 
Serveis Socials 
PROURSA 
Rubí Formació  
Serveis Jurídics 
UPC 
Entitats veïnals i del tercer sector 
Empreses col·laboradores distribució materials 
 
RESULTATS ESPERATS  

- Homologació de dos nous certificats de professionalitat de nivell 1 relacionats amb la construcció i 
instal·lacions                
- Ampliar les bonificacions fiscals en rehabilitació energètica d'edificis                     
- Reducció de costos municipals per internalització de servei d'execució d'obres de reforma i 
rehabilitació energètica    
- Ordenança sobre construcció sostenible i rehabilitació energètica (Eco8) 
 

COL·LECTIUS BENEFICIARIS 
L'administració pública i sector domèstic 

RECURSOS 

Materials  

Econòmics (pressupost) Veure “Annex III. Agenda econòmica” 

Humans (equip de treball) Veure quadrant Annex 2 



 

7.1.1 Impulsar la rehabilitació energètica integral  PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

Empreses externes 
 
 

PLANIFICACIÓ 
Accions Responsable Inici previst Final previst 
7.1.1.1 Millora de l'oferta formativa al 
Rubí Formació per a col·lectius amb 
baix perfil acadèmic (CP-1) 

Equip Rubí Brilla / 
Rubí Formació 08/01/2016 20/05/2019 

7.1.1.2 Política fiscal per incentiu de 
demanda rehabilitació                                        Equip Rubí Brilla 09/09/2016 20/05/2019 

7.1.1.3 Redacció i aprovació de la 
ordenança sobre construcció sostenible 
i rehabilitació energètica 

Equip Rubí Brilla 20/01/2018 20/05/2019 

7.1.1.4 Convocatòria de subvencions 
per a rehabilitació energètica                                     Equip Rubí Brilla 20/01/2018 20/05/2019 

7.1.1.5 Estudi de viabilitat de district-
heating al barri del 25 de Setembre Equip Rubí Brilla 08/01/2017 20/12/2017 

    
SEGUIMENT 
Sistema d’Avaluació 
 
Es faran reunions de seguiment trimestrals per comprovar evolució de les tasques associades a les 
accions.  
 
 
Indicadors 
- Nombre de certificats de professionalitat nous homologats                 
- Usuaris acollits a bonificacions fiscals i percentatge deduït de l'IBI                                  
- Ingressos Ajuntament  per execució d'obres de reforma energètica(€) 
- Nombre de subvencions adjudicades/sol·licituds de subvencions     
- Impacte econòmic de les subvencions (€) 

 



 

7.1.2 Col�laboració projectes rehabilitació privada   PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

FITXA DESCRIPTIVA PROJECTE 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 7. REHABILITACIÓ ENERGÈTICA  
 

NOM DEL PROJECTE                    INICI PREVIST FINAL PREVIST 

7.1.2  COL·LABORACIÓ  AMB PROJECTES DE 
REHABILITACIÓ PRIVATS AMB FINANÇAMENT DE 
FONS ESTATALS 

01/04/2016 20/05/2019 

OBJECTIU DEL PROJECTE 
Aprofitament de la línia de subvencions PAREER-CRECE 

AGENTS IMPLICATS  

Equip Rubí Brilla 
Grup de treball de rehabilitació energètica 
Servei de Manteniment d’Instal·lacions i Subministraments 
Territori/Urbanisme/Obra Pública 
PROURSA 
Serveis Socials 
  
RESULTATS ESPERATS  

- Rehabilitació energètica d’edificis d’ús residencial i hoteler 

 

COL·LECTIUS BENEFICIARIS 
L'administració pública i sector domèstic 

RECURSOS 

Materials  

Econòmics (pressupost) Veure “Annex III. Agenda econòmica” 

Humans (equip de treball) Veure quadrant Annex 2 
Empreses externes 
 
 

PLANIFICACIÓ 
Accions Responsable Inici previst Final previst 
7.1.2.1 Campanya de comunicació de la 
línia de finançament estatal PAREER- Equip Rubí Brilla 10/03/2017 20/05/2019 



 

7.1.2 Col�laboració projectes rehabilitació privada   PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

CRECE 

7.1.2.2 Projectes de rehabilitació dels 
edificis d’habitatge social municipal Equip Rubí Brilla 01/04/17 31/12/2018 

SEGUIMENT 
Sistema d’Avaluació 
 
Es faran reunions de seguiment setmanals per comprovar evolució de les tasques associades a les 
accions.  
 
 
Indicadors 
- Nombre de twitts, fulletons, notes de premsa difonen les ajudes estatals. 
- Nombre de projectes executats de rehabilitació energètica                                    
- % de reducció de despesa energètica en subministraments un cop executades les millores 
- % reducció imports subministraments pisos habitatge social 
 

 



 

7.1.3 Generació d’una xarxa de centres d’energia de barri 
 
    PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

FITXA DESCRIPTIVA PROJECTE 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 7.  REHABILITACIÓ ENERGÈTICA  
 
 

NOM DEL PROJECTE                    INICI PREVIST FINAL PREVIST 

7.1.3   GENERACIÓ D’UNA XARXA DE CENTRES  
D’ENERGIA DE BARRI 27/11/2016 20/05/2019 

OBJECTIU DEL PROJECTE 
Foment dels projectes de rehabilitació energètica des d’una xarxa nodal amb quatre focus (Les 
Torres/25 de Setembre, Ca n’Oriol, Sant Muç i La Llana) 

AGENTS IMPLICATS  

Equip Rubí Brilla 
Grup de treball de rehabiltació energètica 
Servei de Manteniment d’Instal·lacions i Subministraments 
Obra Pública 
Informàtica 
Serveis Jurídics 
Rubí Formació 
Consultora redactora Mapa Energètic 3B 
 
RESULTATS ESPERATS  

- Creació d'una xarxa de nodes d'energia de barri (Les Torres/25  de Setembre, Ca n'Oriol, Sant Muç 
i La Llana) per rehabilitació energètica integral                               
- Desenvolupament de kits de producció solar fotovoltaica per pobresa energètica i consum 
residencial                    
- Creació d'una comercialitzadora d'energia de barri/s 

  

COL·LECTIUS BENEFICIARIS 
 
Ciutadania de Rubí 

RECURSOS 

Materials  

Econòmics (pressupost) Veure “Annex III. Agenda econòmica” 

Humans (equip de treball) Veure quadrant Annex 2 
Empreses externes 
 
 



 

7.1.3 Generació d’una xarxa de centres d’energia de barri 
 
    PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

PLANIFICACIÓ 
Accions Responsable Inici previst Final previst 
7.1.3.1 Concurrència a la iniciativa 
europea UIA (Urban Innovative Actions) 

Equip Rubí Brilla 21/03/2016 20/10/2016 

7.1.3.2 Diagnosi barri St.Muç i 
priorització de famílies en el marc del 
futur centre d’energia de barri a l’edifici 
Ressò 

Equip Rubí Brilla 
+ Ressò 08/01/2017 20/05/2019 

7.1.3.3 Diagnosi barri Les Torres/25 de 
Setembre i priorització de famílies en el 
marc del futur centre d’energia de barri 
als Antics Cinemes 

Equip Rubí Brilla 
+ OSE 08/01/2018 20/05/2019 

7.1.3.4 Diagnosi barri de Ca n’Oriol i 
priorització de famílies en el marc del 
futur centre d’energia de barri  

Equip Rubí Brilla 
+ OSE 08/01/2019 20/12/2019 

7.1.3.5 Elaboració del mapa energètic 
de la ciutat (prioritat 3B) 

Equip Rubí Brilla 02/03/2017 30/09/2017 

SEGUIMENT 
Sistema d’Avaluació 
 
Es faran reunions de seguiment setmanals per comprovar evolució de les tasques associades a les 
accions  
 
 
Indicadors 
- Nombre de projectes executats de rehabilitació energètica                                     
- Nombre de socis/clients de la comercialitzadora d'energia de barri            
- Nombre de kits d'autoconsum instal·lats per sector (pobresa energètica, domèstic, aïllat) 

 



 

8.1.3 Mobilitat Sostenible    PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 

 

 

FITXA DESCRIPTIVA PROJECTE 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 8. MOBILITAT SOSTENIBLE  
 
 

NOM DEL PROJECTE                    INICI PREVIST FINAL PREVIST 

8.1.1 FOMENT DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE 27/11/2013 20/05/2019 

OBJECTIU DEL PROJECTE 
Aportar criteris de sostenibilitat al Servei de Mobilitat per a la definició d’itineraris òptims de mobilitat 

AGENTS IMPLICATS  

Equip Rubí Brilla 
ICGC 
Servei de Mobilitat  
Servei GIS 
 

RESULTATS ESPERATS  

- Reducció de les emissions vinculades al transport a la ciutat  
- Ampliació del volum d'usuaris i usuàries del transport públic urbà                  
- Ampliació de la xarxa de carril bici a la ciutat.  

  

COL·LECTIUS BENEFICIARIS 
 
Sector transport, Administració i ciutadania. 

RECURSOS 

Materials  

Econòmics (pressupost) Veure “Annex III. Agenda econòmica” 

Humans (equip de treball) Veure quadrant Annex 2 
Empreses externes 
 
 
 

PLANIFICACIÓ 
Accions Responsable Inici previst Final previst 
8.1.1.1  Itineraris òptims de mobilitat 
sostenible (estudi ICGC)                                Equip Rubí Brilla 27/11/2013 20/05/2019 



 

8.1.3 Mobilitat Sostenible    PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 

 

 

8.1.1.2 Anàlisi de la xarxa de bus urbà          Equip Rubí Brilla / 
Servei de Mobilitat 19/01/2017 20/05/2019 

8.1.1.3 Estudi viabilitat instal·lació punts 
lloguer bicicletes elèctriques 

Equip Rubí Brilla / 
Servei de Mobilitat 19/01/2017 20/05/2019 

8.1.1.4 Participació al projecte carril bici 
Anella Verda                                                                        

Equip Rubí Brilla / 
Servei de Mobilitat 19/09/2016 20/05/2019 

8.1.1.5 Detecció de punts negres 
mobilitat punta i reducció d'emissions 

Equip Rubí Brilla / 
Servei de Mobilitat 22/09/2013 20/05/2019 

8.1.1.6 Anàlisi de dades de sensors de 
mobilitat de ponts de la riera (sensors 
mòbils) 

Equip Rubí Brilla / 
Servei de Mobilitat 10/04/2017 20/05/2019 

8.1.1.7 Pacificació del centre (illa 
vianants) 

Equip Rubí Brilla / 
Servei de Mobilitat 10/01/2018 20/05/2019 

    
SEGUIMENT 
Sistema d’Avaluació 
 
Es faran reunions de seguiment mensuals per comprovar evolució de les tasques associades a les 
accions  
 
 
Indicadors 
- km de carril bici nous anuals 
- Punts de lloguer de bicicletes elèctriques 
- Nombre d’usuàries diàries a l'autobús urbà 
- Emissions del transport a la ciutat (kgCO2)  
 

 



 

8.1.2 Instal�lació de fotolineres    PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 

 

 

FITXA DESCRIPTIVA PROJECTE 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA . 8. MOBILITAT SOSTENIBLE  
 
 

NOM DEL PROJECTE                    INICI PREVIST FINAL PREVIST 

8.1.2 INSTAL·LACIÓ DE FOTOLINERES 27/11/2013 20/05/2019 

OBJECTIU DEL PROJECTE 
Construir instal·lacions de càrrega ràpida de vehicle elèctric als principals aparcaments de la ciutat 

AGENTS IMPLICATS  

Equip Rubí Brilla 
Obra pública 
Servei de Mobilitat  

RESULTATS ESPERATS  

- Instal·lació de tres noves fotolineres per a la càrrega ràpida de vehicle elèctric. 

  

COL·LECTIUS BENEFICIARIS 
 
Sector transport i ciutadania. 

RECURSOS 

Materials  

Econòmics (pressupost) Veure “Annex III. Agenda econòmica” 

Humans (equip de treball) Veure quadrant Annex 2 
Empreses externes 
 
 
 

PLANIFICACIÓ 
Accions Responsable Inici previst Final previst 
8.1.2.1  Fotolinera a l'aparcament de 
l'Escardívol                                                          Equip Rubí Brilla 27/05/2017 20/05/2019 



 

8.1.2 Instal�lació de fotolineres    PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 

 

 

8.1.2.2 Fotolinera a les rodalies del 
Mercat Municipal                                        Equip Rubí Brilla 19/02/2018 20/05/2019 

8.1.2.3 Fotolinera a l'aparcament Parc 
de la Pau i la Natura Equip Rubí Brilla 22/11/2018 20/05/2019 

8.1.2.4 Fotolinera a l'aparcament de 
zona esportiva Can Rosés    Equip Rubí Brilla 22/03/2019 20/05/2019 

8.1.2.5 Prova pilot fotolinera a un PAE Equip Rubí Brilla 19/02/2018 20/05/2019 
    
SEGUIMENT 
Sistema d’Avaluació 
 
Es faran reunions de seguiment mensuals per comprovar evolució de les tasques associades a les 
accions  
 
 
Indicadors 
- Percentatge d'electricitat consumida procedent de fonts renovables (%) 
- Nombre de peticions de recàrrega de cotxe elèctric 
- Quantitat d’energia generada per autoconsum (kWh; €; kgCO2) 

 



 

8.1.1 Vehicle Elèctric 

    PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 

 

 

FITXA DESCRIPTIVA PROJECTE 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA  8. MOBILITAT SOSTENIBLE  
 
 

NOM DEL PROJECTE                    INICI PREVIST FINAL PREVIST 

8.1.3 VEHICLE ELÈCTRIC 27/11/2013 20/05/2019 

OBJECTIU DEL PROJECTE 
Promoció de l’adquisició i ús de vehicles elèctrics amb càrrega local renovable 

AGENTS IMPLICATS  

Equip Rubí Brilla 
Servei de Manteniment d’Instal·lacions i Subministraments 
Obra Pública 
Servei de Mobilitat 
Servei de Comptabilitat-Gestió d’Ingressos 
Serveis Jurídics 
RESULTATS ESPERATS  

- Ampliació del parc elèctric de vehicles turisme en 100 unitats 

  

COL·LECTIUS BENEFICIARIS 
 
Sector transport, Administració i ciutadania. 

RECURSOS 

Materials  

Econòmics (pressupost) Veure “Annex III. Agenda econòmica” 

Humans (equip de treball) Veure quadrant Annex 2 
Empreses externes 
 
 

PLANIFICACIÓ 
Accions Responsable Inici previst Final previst 
8.1.3.1 Política fiscal IVTM                                 Equip Rubí Brilla 27/05/2017 20/05/2019 
8.1.3.2 Subvencions per adquisició de Equip Rubí Brilla 19/11/2018 20/05/2019 



 

8.1.1 Vehicle Elèctric 

    PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 

 

 

vehicle elèctric                                                       
8.1.3.3 Prova pilot de flota elèctrica de 
vehicles cedits per marca comercial  Equip Rubí Brilla 27/11/2017 20/05/2019 

8.1.3.4 Presentacions i proves per la 
ciutadania Equip Rubí Brilla 27/11/2017 20/05/2019 

    
SEGUIMENT 
Sistema d’Avaluació 
 
Es faran reunions de seguiment mensuals per comprovar evolució de les tasques associades a les 
accions  
 
 
Indicadors 
- Nombre de vehicles 100% elèctrics matriculats per any 

 



 

9.1.1 Instal�lacions d’autoconsum en el sector privat   PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

FITXA DESCRIPTIVA PROJECTE 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 9. AUTOABASTIMENT ENERGÈTIC 
 
 

NOM DEL PROJECTE                    INICI PREVIST FINAL PREVIST 

9.1.1 INSTAL·LACIONS D’AUT OCONSUM EN EL 
SECTOR PRIVAT (DOMÈSTIC I SECTOR ECONÒMIC) 
 

27/11/2011 20/05/2019 

OBJECTIU DEL PROJECTE 
Promoure instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic a cobertes de naus industrials i edificis privats 

AGENTS IMPLICATS  

Equip Rubí Brilla 
Servei de Manteniment d’Instal·lacions i Subministraments 
Obra Pública 
Servei de Comptabilitat-Gestió d’Ingressos 
Serveis Jurídics 

RESULTATS ESPERATS  

Increment de les instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic i de producció renovable. 

  

COL·LECTIUS BENEFICIARIS 
 
Sector industrial, domèstic i comercial. 
 

RECURSOS 

Materials  

Econòmics (pressupost) Veure “Annex III. Agenda econòmica” 

Humans (equip de treball) Veure quadrant Annex 2 
Empreses externes 
 

PLANIFICACIÓ 
Accions Responsable Inici previst Final previst 
9.1.1.1 Política fiscal renovable: 
bonificació en l'IBI fins amortització de la 
inversió                              

Equip Rubí Brilla 12/09/2016 20/05/2019 



 

9.1.1 Instal�lacions d’autoconsum en el sector privat   PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

9.1.1.2 Ampliació potencial solar a tota 
la zona residencial Equip Rubí Brilla 10/04/2017 20/05/2019 

    
SEGUIMENT 
Sistema d’Avaluació 
 
Es faran reunions de seguiment mensuals per comprovar evolució de les tasques associades a les 
accions  
 
 
Indicadors 
-  Nombre de projectes presentats per autoconsum 
- Nombre de projectes executats                                                                  
-  Import dels projectes presentats                       
- Quantitat de kWh produit amb la instal·lació fotovoltaica 
 

 



 

9.1.2 Instal�lacions d’autoconsum municipal   PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

FITXA DESCRIPTIVA PROJECTE 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 9. AUTOABASTIMENT ENERGÈTIC 
 
 

NOM DEL PROJECTE                    INICI PREVIST FINAL PREVIST 

9.1.2 INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM MUNICIPAL 27/11/2011 20/05/2019 

OBJECTIU DEL PROJECTE 
Instal·lar plantes generadores d’energia solar fotovoltaica connectades en autoconsum a cobertes 
municipals disponibles 
 

AGENTS IMPLICATS  

Equip Rubí Brilla 
Servei de Manteniment d’Instal·lacions i Subministraments 
Obra Pública 
 

RESULTATS ESPERATS  

Convertir a l’escola Pau Casals en un equipament de consum quasi neutre. 
 
Zona esportiva Can Roses: reduir el consum d’energia procedent de la xarxa elèctrica.  

COL·LECTIUS BENEFICIARIS 
 
L’administració pública 
 

RECURSOS 

Materials  

Econòmics (pressupost) Veure “Annex III. Agenda econòmica” 

Humans (equip de treball) Veure quadrant Annex 2 
Empreses externes 
 
 

PLANIFICACIÓ 
Accions Responsable Inici previst Final previst 
9.1.2.1 Instal·lació d'autoconsum a 
l'escola Pau Casals    Equip Rubí Brilla 02/01/2017 31/12/2017 

9.1.2.2 Instal·lació d'autoconsum 
fotovoltaic a la zona esportiva de Can Equip Rubí Brilla 02/01/2018 31/12/2018 



 

9.1.2 Instal�lacions d’autoconsum municipal   PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019 
 

 

Rosés 
9.1.2.2 Instal·lació d'autoconsum 
fotovoltaic a zona equipaments Cova 
Solera 

Equip Rubí Brilla 02/01/2019 31/12/2019 

    
SEGUIMENT 
Sistema d’Avaluació 
 
Es faran reunions de seguiment mensuals per comprovar evolució de les tasques associades a les 
accions  
 
 
Indicadors 
- Nombre d’instal·lacions generadores d’electricitat a partir de fotovoltaica a coberta 
- Quantitat de kWh produït amb la instal·lació fotovoltaica. 
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8. ANNEX 2. Càrrega de treball per projecte 

 



Jornada setmanal

CodiCodiCodiCodi Descripció projecte Descripció projecte Descripció projecte Descripció projecte h. setmanals %  jornada h. setmanals %  jornada h. setmanals %  jornada h. setmanals %  jornada h. setmanals %  jornada h. setmanals %  jornada h. setmanals %  jornada h. setmanals %  jornada h. setmanals %  jornada 

1.1.1
Eficiència energètica 

Ajuntament 
27 68% 27 68% 3 7% 0 0% 0,5 2% 0 0% 9,625 34% 16 41% 1 2%

1.1.2
Energies Renovables 

Ajuntament
2,5 6% 2 5% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 13% 2 4%

1.1.3
Adaptar el document PAES al 

nou PACES
0 0% 0 0% 1 2% 0,5 2% 0,75 2% 0,35 2% 0 0% 1 3% 2 4%

2.1.1 Reunions tècniques trimestrals 0 0% 1 3% 1 2% 1 3% 1 3% 1,75 11% 0 0% 0,5 1% 1 2%

2.1.2 Estudis Institut Cartogràfic 0 0% 0 0% 1 2% 1,75 5% 1 3% 0,35 2% 0 0% 1 3% 1 2%

2.1.3 Shared Energy Advisor 0 0% 1 3% 0 0% 2,5 8% 2,5 8% 0,875 5% 1,75 6% 5 13% 5 11%
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3.1.1 Comerç sostenible 1 3% 0 0% 3 7% 4 13% 6 19% 2,1 13% 0 0% 0 0% 1 2%

4.1.1 Comunitat Rubí Brilla 1,5 4% 1 3% 2 4% 4,5 14% 4,5 14% 1,4 9% 9,625 34% 0 0% 1 2%

4.1.2 Energia per tothom 1 3% 1,5 4% 1 2% 5 16% 4 13% 0,875 5% 0 0% 0 0% 1 2%

5.1.1 Cultura energètica 0 0% 0,5 1% 3 7% 3 9% 3 9% 2,625 16% 1,75 6% 2 5% 8 18%

5.1.2 Projectes supramunicipals 0 0% 0 0% 5 11% 3,25 10% 3,25 10% 1,4 9% 0 0% 0,5 1% 9 20%
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6.1.1 Col�laboracions Triple Hèlix 0 0% 0 0% 5 11% 1,25 4% 1,25 4% 0,4375 3% 0 0% 0,5 1% 3 7%

7.1.1
Impulsar Rehabilitació 

Energètica integral
1 3% 1 3% 5 11% 0,5 2% 0,5 2% 0 0% 0 0% 1 3% 2 4%

7.1.2

Col�laboració amb projectes de 

rehabilitació privats amb fons 

estatals 

0 0% 0 0% 1 2% 0,75 2% 0,75 2% 0,875 5% 0 0% 0 0% 1 2%

7.1.3
Generació d'una xarxa de 

centres d'energia de barri
2 5% 1 3% 5 11% 2,5 8% 2,5 8% 2,1875 14% 3,5 13% 2 5% 2 4%
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Tècnica A2Tècnica A2Tècnica A2Tècnica A2

40 35 35 17,5

Tècnica A1Tècnica A1Tècnica A1Tècnica A1

35

Enginyer tècnic A2Enginyer tècnic A2Enginyer tècnic A2Enginyer tècnic A2

40

Responsable tècnica A1Responsable tècnica A1Responsable tècnica A1Responsable tècnica A1

35

Tècnic Informàtic A2Tècnic Informàtic A2Tècnic Informàtic A2Tècnic Informàtic A2

35



Jornada setmanal

CodiCodiCodiCodi Descripció projecte Descripció projecte Descripció projecte Descripció projecte h. setmanals %  jornada h. setmanals %  jornada h. setmanals %  jornada h. setmanals %  jornada h. setmanals %  jornada h. setmanals %  jornada h. setmanals %  jornada h. setmanals %  jornada h. setmanals %  jornada 

8.1.3 Mobilitat sostenible 1 3% 0 0% 0 0% 1,25 4% 0 0% 0,875 5% 1,75 6% 1 3% 1 2%

8.1.2 Instal�lació de fotolineres 2 5% 1 3% 3 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 1 2%

8.1.3 Vehicle elèctric 0 0% 1 3% 2 4% 0,25 1% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 1 2%

9.1.1
Instal�lacions d'autoconsum 

privat
0 0% 1 3% 3 7% 0 0% 0,5 2% 0 0% 0 0% 0,5 1% 1 2%

9.1.2
Instal�lacions d'autoconsum 

municipal
1 3% 1 3% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1,5 4% 1 2%

40404040 100%100%100%100% 40404040 100%100%100%100% 46464646 100%100%100%100% 32323232 100%100%100%100% 32323232 100%100%100%100% 16,116,116,116,1 100%100%100%100% 28282828 100%100%100%100% 39,539,539,539,5 100%100%100%100% 45454545 100%100%100%100%

Delegar tasques administratives puntuals Part de les hores que es delegaran als tècnics

Consolidar AODL Nova contractació Consolidar AODL Nova contractació Nova contractació

17,5 35 40 3540 40 35 35 35
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9. ANNEX 3. Agenda Econòmica del Pla 

 

 



AGENDA ECONÒMICA PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLAAGENDA ECONÒMICA PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLAAGENDA ECONÒMICA PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLAAGENDA ECONÒMICA PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA

Projecte Acció Nom Àrea/servei gestor Any 2016 Any 2017 Any 2018 Any 2019 Any 2016 Any 2017 Any 2018 Any 2019
1.1.1 1.1.1.4 Projecte 50/50 Escoles i entitats Serveis Territorials 90.000,00 €          90.000,00 €          90.000,00 €              90.000,00 €          -  €       -  €                    -  €       -  €       

1.1.1 1.1.1.6
Implantació de millores dels certificats energètics 

d'edificis
Rubí Brilla 5.000,00 €            21.000,00 €          21.000,00 €              21.000,00 €          -  €       -  €                    -  €       -  €       

1.1.2 1.1.2.2
Substitució caldera de gasoil per biomassa a Escola 

Teresa Altet
Serveis Territorials -  €                      8.000,00 €            80.000,00 €              -  €                      -  €       -  €                    -  €       -  €       

1.1.2 1.1.2.3
Estudis de viabilitat substitució calderes de gas per 

biomassa i rehabilitació energètica
Rubí Brilla -  €                      12.000,00 €          18.000,00 €              -  €                      -  €       -  €                    -  €       -  €       

1.1.2 1.1.2.4
Estudi de viabilitat de col�locació de fanals solars i prova 

pilot a zones espai esbarjo de gossos

Rubí Brilla / Serveis 

Territorials
-  €                      21.000,00 €          -  €                          -  €                      -  €       -  €                    -  €       -  €       

1.1.3 1.1.3.1 Elaboració de l'inventari d'emissions Rubí Brilla -  €                      3.000,00 €            -  €                          -  €                      -  €       3.000,00 €          -  €       -  €       
1.1.3 1.1.3.2 Anàlisi de risc i vulnerabilitat al canvi climàtic Rubí Brilla -  €                      5.000,00 €            -  €                          -  €                      -  €       5.000,00 €          -  €       -  €       
1.1.3 1.1.3.3 Redactar el paquet de mesures Rubí Brilla -  €                      4.500,00 €            -  €                          -  €                      -  €       4.500,00 €          -  €       -  €       

Subtotal Línia estratègica 1 95.000,00 €          164.500,00 €        209.000,00 €            111.000,00 €        -  €       12.500,00 €       -  €       -  €       

Projecte Acció Nom Àrea/servei gestor Any 2016 Any 2017 Any 2018 Any 2019 Any 2016 Any 2017 Any 2018 Any 2019

2.1.1 2.1.1.2 Coordinar i realitzar reunions Rubí Brilla 800,00 €                800,00 €                800,00 €                    800,00 €                -  €       -  €                    -  €       -  €       

2.1.3 2.1.3.1
Tasques promoció i difusió del projecte. Impuls 

econòmic inicial
Rubí Brilla -  €                      -  €                      100.000,00 €            -  €                      -  €       -  €                    -  €       -  €       

Subtotal Línia estratègica 2 800,00 €                800,00 €                100.800,00 €            800,00 €                -  €       -  €                    -  €       -  €       

Projecte Acció Nom Àrea/servei gestor Any 2016 Any 2017 Any 2018 Any 2019 Any 2016 Any 2017 Any 2018 Any 2019

3.1.1 3.1.1.1
Realització de tallers de formació de gestió energètica a 

diferents sectors comercials
Rubí Brilla 1.815,00 €            1.815,00 €            1.815,00 €                1.815,00 €            -  €       -  €                    -  €       -  €       

3.1.1 3.1.1.2
Tasques promoció i difusió del projecte per aconseguir 

nous comerços participants
Rubí Brilla -  €                      600,00 €                1.800,00 €                600,00 €                -  €       -  €                    -  €       -  €       

3.1.1 3.1.1.3 Segona campanya del projecte comerç sostenible Rubí Brilla -  €                      3.233,34 €            9.700,01 €                6.000,00 €            -  €       -  €                    -  €       -  €       

3.1.1 3.1.1.4 Acció Mercat Municipal Sostenible Rubí Brilla -  €                      10.769,00 €          -  €                          -  €                      -  €       -  €                    -  €       -  €       

Subtotal Línia estratègica 3 1.815,00 €            16.417,34 €          13.315,01 €              8.415,00 €            -  €       -  €                    -  €       -  €       

Projecte Acció Nom Àrea/servei gestor Any 2016 Any 2017 Any 2018 Any 2019 Any 2016 Any 2017 Any 2018 Any 2019
4.1.1 4.1.1.3 Organització tallers formatius Rubí Brilla -  €                      -  €                      3.000,00 €                3.000,00 €            -  €       -  €                    -  €       -  €       

4.1.1 4.1.1.4
Cerca de proveïdor amb plataforma digital adequada a 

les nostres necessitats (electricitat i gas)
Rubí Brilla -  €                      -  €                      25.000,00 €              -  €                      -  €       -  €                    -  €       -  €       

4.1.1 4.1.1.5 Tasques de difusió i promoció Rubí Brilla -  €                      -  €                      1.500,00 €                -  €                      -  €       -  €                    -  €       -  €       

4.1.1 4.1.1.6
Avaluació de resultats i enviament d'informes 

personalitzats
Rubí Brilla -  €                      -  €                      -  €                          1.800,00 €            -  €       -  €                    -  €       -  €       

4.1.2 4.1.2.2
Suport en la realització d'auditories i gestions amb 

companyies comercialitzadores (elèctriques i de gas)
Rubí Brilla -  €                      25.866,72 €          -  €                          -  €                      -  €       -  €                    -  €       -  €       

4.1.2 4.1.2.4 Organització tallers formatius en gestió energètica Rubí Brilla 3.000,00 €            3.000,00 €            3.000,00 €                3.000,00 €            -  €       -  €                    -  €       -  €       

4.1.2 4.1.2.5
Implantació de mesures per reduir consums a famílies 

vulnerables
Rubí Brilla 4.200,00 €            25.000,00 €          25.000,00 €              -  €                      -  €       -  €                    -  €       -  €       

Subtotal Línia estratègica 4 7.200,00 €            53.866,72 €          57.500,00 €              7.800,00 €            -  €       -  €                    -  €       -  €       
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Projecte Acció Nom Àrea/servei gestor Any 2016 Any 2017 Any 2018 Any 2019 Any 2016 Any 2017 Any 2018 Any 2019
5.1.1 5.1.1.6 Organització d'OpenDays i Congrés Rubí Brilla Rubí Brilla 25.000,00 €          25.000,00 €          25.000,00 €              25.000,00 €          -  €       -  €                    -  €       -  €       

5.1.1 5.1.17 Difusió del projecte Rubí Brilla fora del municipi Rubí Brilla 3.000,00 €            3.000,00 €            3.000,00 €                3.000,00 €            -  €       -  €                    -  €       -  €       

5.1.2 5.1.2.1
Cerca de convocatòries de subvenció de diferents 

programes europeus/estatals i preparació 

documentació

Rubí Brilla

5.1.2 5.1.2.2
Realització de les tasques necessàries per a la 

presentació del projecte a la convocatòria europea 

(cerca de partners, omplir formularis, etc.)    

Rubí Brilla

5.1.2 5.1.2.3
Accions de suport en eficiència energètica i renovables 

al CiT
Rubí Brilla/Pr. Estratègics -  €                      -  €                      18.000,00 €              12.000,00 €          

Subtotal Línia estratègica 5 28.000,00 €          58.000,00 €          76.000,00 €              70.000,00 €          -  €       -  €                    -  €       -  €       

Projecte Acció Nom Àrea/servei gestor Any 2016 Any 2017 Any 2018 Any 2019 Any 2016 Any 2017 Any 2018 Any 2019
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6.1.1 6.1.1.6
Elaboració de protocol de festes i actes lúdics - conveni 

PRUAB generació d'idees
Rubí Brilla / PRUAB 2.000,00 €            -  €                      -  €                          -  €                      -  €       -  €                    -  €       -  €       

Subtotal Línia estratègica 6 2.000,00 €            -  €                      -  €                          -  €                      -  €       -  €                    -  €       -  €       

Projecte Acció Nom Àrea/servei gestor Any 2016 Any 2017 Any 2018 Any 2019 Any 2016 Any 2017 Any 2018 Any 2019

7.1.1 7.1.1.4
Convocatòria de subvencions per a rehabilitació 

energètica
Rubí Brilla -  €                      -  €                      200.000,00 €            200.000,00 €        -  €       -  €                    -  €       -  €       

7.1.2 7.1.2.1
Campanya de comunicació de la línia de finançament 

estatal PAREER-CRECE
Rubí Brilla -  €                      5.000,00 €            -  €                          -  €                      -  €       -  €                    -  €       -  €       

7.1.2 7.1.2.3
Projectes de rehabilitació dels edificis d'habitatge social 

de PROURSA
Rubí Brilla -  €                      200.000,00 €        -  €                          -  €                      -  €       -  €                    -  €       -  €       

7.1.3 7.1.3.1
Concurrència a la iniciativa europea UIA (Urban 

Innovative Actions)
Rubí Brilla 21.000,00 €          -  €                      -  €                          -  €                      -  €       -  €                    -  €       -  €       

7.1.3 7.1.3.2
Procés participatiu dinamització/disseny Centre Energia 

de Barri St.Muç + Ressò 
Rubí Brilla -  €                      57.500,00 €          -  €                          -  €                      -  €       -  €                    -  €       -  €       

7.1.3 7.1.3.3 Elaboració del mapa energètic de la ciutat (prioritat 3B) Rubí Brilla -  €                      21.659,00 €          -  €                          -  €                      -  €       -  €                    -  €       -  €       

Subtotal Línia estratègica 7 21.000,00 €          284.159,00 €        200.000,00 €            200.000,00 €        -  €       -  €                    -  €       -  €       
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Projecte Acció Nom Àrea/servei gestor Any 2016 Any 2017 Any 2018 Any 2019 Any 2016 Any 2017 Any 2018 Any 2019
8.1.1 8.1.1.1 Itineraris òptims de mobilitat sostenible (estudi ICGC) Rubí Brilla -  €                      -  €                      39.000,00 €              -  €                      -  €       -  €                    -  €       -  €       

8.1.1 8.1.1.3 Estudi viabilitat instal�lació punts de lloguer bicicletes Rubí Brilla -  €                      10.000,00 €          -  €                      -  €       -  €                    -  €       -  €       

8.1.1 8.1.1.6 Anàlisi de dades sensors mobilitat ponts de la riera Rubí Brilla 10.000,00 €          -  €       -  €                    -  €       -  €       

8.1.2 8.1.2.1 Fotolinera a l'aparcament l'Escardívol Rubí Brilla -  €                      -  €                      80.000,00 €              -  €                      -  €       -  €                    -  €       -  €       

8.1.2 8.1.2.2 Fotolinera a les rodalies del Mercat Municipal Rubí Brilla -  €                      -  €                      80.000,00 €              -  €                      -  €       -  €                    -  €       -  €       

8.1.2 8.1.2.3 Fotolinera a l'aparcament del Parc de la Pau i la Natura Rubí Brilla -  €                      -  €                      80.000,00 €              -  €                      -  €       -  €                    -  €       -  €       

8.1.2 8.1.2.4
Fotolinera a l'aparcament de la zona esportiva Can 

Rosés
Rubí Brilla -  €                      -  €                      -  €                          80.000,00 €          -  €       -  €                    -  €       -  €       

8.1.2 8.1.2.5 Prova pilot fotolinera a un PAE Rubí Brilla -  €                      -  €                      -  €                          120.000,00 €        -  €       -  €                    -  €       -  €       

8.1.3 8.1.3.2 Subvencions per a l'adquisició de vehicle elèctric Rubí Brilla -  €                      -  €                      50.000,00 €              50.000,00 €          -  €       -  €                    -  €       -  €       

Subtotal Línia estratègica 8 -  €                      20.000,00 €          329.000,00 €            250.000,00 €        -  €       -  €                    -  €       -  €       

Projecte Acció Nom Àrea/servei gestor Any 2016 Any 2017 Any 2018 Any 2019 Any 2016 Any 2017 Any 2018 Any 2019

9.1.1 9.1.1.2
Ampliació estudi potencial solar a tota la zona 

residencial
Rubí Brilla -  €                      -  €                      16.000,00 €              4.000,00 €            -  €       -  €                    -  €       -  €       

9.1.2 9.1.2.1
Instal�lació d'autoconsum fotovoltaic a l'escola Pau 

Casals
Rubí Brilla -  €                      150.000,00 €        -  €                          -  €                      -  €       -  €                    -  €       -  €       

9.1.2 9.1.2.2
Instal�lació d'autoconsum fotovoltaic a la zona esportiva 

Can Rosés
Rubí Brilla -  €                      -  €                      300.000,00 €            -  €                      -  €       -  €                    -  €       -  €       

9.1.2 9.1.2.3
Instal�lació d'autoconsum fotovoltaic a la zona esportiva 

Cova Solera
Rubí Brilla -  €                      -  €                      -  €                          100.000,00 €        -  €       -  €                    -  €       -  €       

Subtotal Línia estratègica 9 -  €                      150.000,00 €        316.000,00 €            104.000,00 €        -  €       -  €                    -  €       -  €       

Total previst Pla DirectorTotal previst Pla DirectorTotal previst Pla DirectorTotal previst Pla Director 155.815,00 155.815,00 155.815,00 155.815,00 €€€€                        747.743,06 747.743,06 747.743,06 747.743,06 €€€€                        1.301.615,01 1.301.615,01 1.301.615,01 1.301.615,01 €€€€                            752.015,00 752.015,00 752.015,00 752.015,00 €€€€                        ----     €€€€                        12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 €€€€                        ----     €€€€                        ----     €€€€                        
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10. ANNEX 4. Protocol de seguiment del Pla 

 

El seguiment de l’acompliment de les línies estratègiques i els projectes del Pla director Rubí 

Brilla 2016-2019 s’efectuarà mitjançant l’aplicació de gestió de projectes SIGEM, comuna per 

a tot l’Ajuntament. L’aplicació té com objectiu facilitar el seguiment de l’execució de la 

planificació mitjançant l’ús d’indicadors de gestió. El manteniment i evolució de l’aplicació és 

una tasca reservada al Servei d’Organització de l’Ajuntament de Rubí. 

 

A banda de la gestió tècnica des del programa SIGEM es planteja el següent mecanisme de 

governança: 

 

 
 

Comitè de direcció del Pla Director Rubí Brilla 

 

Està conformat pels següents membres: 

- Regidor de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 

- Gerent de l’Ajuntament de Rubí 

- Director de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 

- Responsable tècnica de Rubí Brilla 

 

Les seves funcions són les següents: 

- Establiment directrius polítiques del Pla Director 

- Seguiment a nivell polític del desenvolupament del Pla Director 

- Convocatòria de la Comissió de Seguiment a proposta de l’Oficina de 

seguiment del Pla Director Rubí Brilla 
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Comissió de seguiment externa 

 

Està conformat pels següents membres: 

- Comitè direcció PDRB 

- Grups polítics municipals 

- Col·legis professionals 

- Universitats 

- Associacions empresarials 

- Experts segons projecte 

 

Les seves funcions són les següents: 

- Seguiment a nivell tècnic del desenvolupament del Pla Director Rubí 

Brilla 

 

 

Oficina de seguiment del Pla Director Rubí Brilla 

 

Està conformat pels següents membres: 

- Resp. Tècnica Rubí Brilla 

- Administrativa Rubí Brilla 

- Tècnics/ques Rubí Brilla 

- Agents energètics 

 

Les seves funcions són les següents: 

- Planificació, seguiment, control i avaluació del Pla Director Rubí Brilla 

- Coordinació dels dispositius de cada una de les àrees o serveis involucrats 

al Pla Director 

- Relacions amb els diferents agents externs implicats en el procés i, en 

concret, amb la Comissió de seguiment externa 

- Reporting al comitè de direcció del Pla 

- Coordinar amb el Servei de Comunicació la difusió del Pla 

 


