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PLA D’INVERSIONS 2018-2019

1 Projectes PIFS 2018-2019 segons tipologia 3

2 Indicadors Pla d’inversions 2018-2019  37
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1- Actuacions de condicionament i millora de l’espai públic.

2- Projectes estratègics.

3- Millores de mobilitat (illa vianants, seguretat, accessibilitat i aparcament).

4- Parcs infantils i places.

5- Reforma i adequació d’equipaments.

6- Gestió ordinària servei.
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PLA  D’INVERSIONS 2018-2019 TIPOLOGIES

TIPOLOGIES PROJECTES :   



1- Actuacions de condicionament  i millora de l’espai públic.

4

PLA  D’INVERSIONS 2018-2019 TIP. 1

•Número Projectes 21

• Inversió total 2018-20194.321.691,51 €

• Inversió total PIFS 20181.973.479,88€



PLA  D’INVERSIONS 2018-2019 TIP. 1

1-Actuacions de condicionament  i millora de l’espai públic.

322.022,87 €

10.880,00 €

NOM PROJECTE 

PU-15-2015
Arranjament sector H "Els 
Nius”.

Reordena, adequa i repara set àmbits d' 
enjardinat i accessos per a vianants que 
travessen i rodegen aquest sector amb 
l’objectiu de permetre la circulació de 
vianants entre la trama edificada del 
sector.  En tres d’aquests àmbits s’actua 
directament sobre la calçada, millorant 
la distribució i les característiques 
d’accessibilitat dels passos de vianants 
que queden inclosos en ells.

-

DESCRIPCIÓ PROJECTE IMPORT 2019
TI

PO
LO

G
IA

 .1

Carrer Lumière entre 
Verge Fàtima i Abat 
Escarré

255.075,56 €

El projecte consisteix en la ampliació de 
voreres i asfaltat del  Carrer Lumière
entre Verge Fàtima i Abat Escarré , 
contemplen millores en voreres i 
calçades.

IMPORT 2018



PLA  D’INVERSIONS 2018-2019      TIP. 1

1-Actuacions de condicionament  i millora de l’espai públic.

NOM PROJECTE DESCRIPCIÓ PROJECTE
TI

PO
LO

G
IA

 .1

Asfaltat Avinguda Europa 
L'actuació consisteix en l'execució 
d'una nova porta d'accés a la Finca 
Font del Ferro i millores interiors, ja que 
s'ha de moure el tancament per deixar 
passar el carril bici. Aquestes 
actuacions són necessàries per poder 
enllestir el projecte PI09 .  

Urbanització del carrer 
Montserrat .

El projecte té per objecte fer plataforma 
única del C/Montserrat,  actualment 
les voreres i l'asfalt esta a diferent cota 
.

Actuacions compl. en la 
seguretat del trànsit de 
la C-1413, Control Tècnic 
obra, i assistències a 
assajos

Contempla assajos estructurals del 
pont de cara a les obres d'ampliació. 
També les mesures de seguretat viària 
de la C-1413 durant l'execució de les 
obres.

IMPORT 2019

-50.720,00 €

IMPORT 2018

105.500,00 €4.500,00 €

-123.238,50 €



IMPORT 2019

PLA  D’INVERSIONS 2018-2019 TIP. 1

TI
PO

LO
G

IA
 .1

1-Actuacions de condicionament  i millora de l’espai públic.

Actuacions d'obra de 
millora a Castellnou.

Actuacions d'obra de 
millora a Can Barcelò.

Actuacions d'obra de 
millora a Can Solà.

NOM PROJECTE DESCRIPCIÓ PROJECTE

Aquest projectes contemplen   millores 
en voreres i calçades.

IMPORT 2018

-145.200,00 €

-145.200,00 €

-145.200,00 €

Aquest projectes contemplen millores 
en voreres i calçades.

Aquest projectes contemplen millores 
en voreres i calçades.

TI
PO

LO
G

IA
 .1

Actuacions d'obra de 
millora a Castellnou.

Actuacions d'obra de 
millora a Can Barcelò.

Actuacions d'obra de 
millora a Can Solà.



PLA  D’INVERSIONS 2018-2019      TIP. 1

1-Actuacions de condicionament  i millora de l’espai públic.

NOM PROJECTE DESCRIPCIÓ PROJECTE
TI

PO
LO

G
IA

 .1

Actuacions d'obra de 
millora a Can Mir

Aquest projectes contemplen millores 
en voreres i calçades.

Actuacions d'obra de 
millora a Vallespark.

IMPORT 2019IMPORT 2018

-145.200,00 €

-145.200,00 €

262.000,00 €10.000,00 €

Aquest projectes contemplen millores en 
voreres i calçades.

Aquest projecte contempla l'ampliació 
de les voreres del C/ Cadmo

Projecte remodelació 
Carrer Cadmo



PLA  D’INVERSIONS 2018-2019 TIP. 1

1-Actuacions de condicionament  i millora de l’espai públic.

NOM PROJECTE 

El projecte contempla l’ampliació de 
voreres i l‘ asfaltat  del Carrer Verge de 
Lourdes.

-

DESCRIPCIÓ PROJECTE IMPORT 2019
TI

PO
LO

G
IA

 .1

PU-29-2017
C/ Federico García Lorca 
i Prim

-

Re urbanització del carrer García Lorca 
entre els carrers General i Prim i el 
Passeig del Ferrocarril, per millorar les 
seves condicions actuals 
d’accessibilitat i mobilitat.
Aquesta remodelació consisteix en una 
zona de plataforma única amb prioritat 
pel vianant, millorant l’accessibilitat 
donant compliment a la “ Orden
VIV/561/2010”.
Les xarxes de serveis es renovaran per 
adequar-les al nou ús i a la nova 
ordenació, amb un nou enllumenat 
públic i una nova xarxa de drenatge.

326.400,00 €

207.663,51 €

IMPORT 2018

Carrer Verge de Lourdes.



PLA  D’INVERSIONS 2018-2019 TIP. 1

1-Actuacions de condicionament  i millora de l’espai públic.

NOM PROJECTE DESCRIPCIÓ PROJECTE IMPORT 2019
TI

PO
LO

G
IA

 .1
IMPORT 2018

440.160,00 €16.800,00 €

Carrer Sabadell entre St
Gaietà i Plaça Celso 
Emilio Ferreiro.

Aquest projectes contempla l'ampliació 
de les voreres del  C/ Sabadell entre 
Sant Gaietà i la Plaça Celso Emilio 
Ferreiro

188.640,00 €7.200,00 €Urbanizació del carrer 
Perellada.

153.636,08 €18.150,00 €

Aquest projectes contemplen millores en 
voreres i calçades.

El projecte consisteix en l'arranjament
del Camí d'Ullastrell pel que fa a 
enllumenat públic, vials per a trànsit
rodat, voreres i arbrat.

Projecte adequació Camí 
d'Ullastrell.



PLA  D’INVERSIONS 2018-2019 TIP. 1

1-Actuacions de condicionament  i millora de l’espai públic.

NOM PROJECTE DESCRIPCIÓ PROJECTE IMPORT 2019
TI

PO
LO

G
IA

 .1
IMPORT 2018

943.200,00 €68.000,00 €

Illa vianants tram pl. 
Pearson - c. Cervantes

El projecte contempla la reurbanització
de Plaça Pearson i l'Avda Barcelona 
fins Cervantes- per tal de unificar 
criteris de pavimentació, mobiliari urbà 
i enllumenat de tota la illa . 

-25.400,00 €

Illa vianants tram c. 
Cervantes - Baixada St. 
Joan

-13.000,00 €

Reurbanització de l'Avda. Barcelona 
entre c. de Cervantes i el c. Sant Cugat i 
el tram de Francesc Macià entre c. Sant 
Cugat i Baixada de St. Joan, per unificar 
criteris de pavimentació, mobiliari urbà i 
enllumenat de la illa

El projecte contempla la reurbanització
de Rafael Casanovas entre plaça
Catalunya i Narcís Menard per tal 
d'unificar criteris de pavimentació, 
mobiliari urbà i enllumenat de tota la 
illa.

Illa vianants tram pl. 
Catalunya - c. Narcís
Menard.



PLA  D’INVERSIONS 2018-2019 TIP. 1

1-Actuacions de condicionament  i millora de l’espai públic.

29.500,00 €

NOM PROJECTE DESCRIPCIÓ PROJECTE IMPORT 2019

TI
PO

LO
G

IA
 .1

IMPORT 2018

Illa vianants tram
Baixada St. Joan - pl. 
Catalunya

El projecte contempla la reurbanització
de Francesc Macià entre Baixada de 
St. Joan i plaça Catalunya per tal 
d'unificar criteris de pavimentació, 
mobiliari urbà i enllumenat de tota la 
illa

Projecte adequació
carrer Pintor Coello.

Reurbanització del carrer Pintor 
Coello entre els carrers General i 
Prim i el Passeig del Ferrocarril, per 
tal de millorar-ne les seves 
condicions actuals d’accessibilitat, 
mobilitat i sanejament

14.000,00 €



2- Projectes estratègics.
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PLA  D’INVERSIONS 2018-2019      TIP. 2

•Número Projectes 11

• Inversió total 2018-20193.064.873,98 €

• Inversió total PIFS 20182.356.948,28 €



PLA  D’INVERSIONS 2018-2019     TIP. 2

2-Projectes estratègics.

NOM PROJECTE DESCRIPCIÓ PROJECTE IMPORT 2019IMPORT 2018

237.313,35 €

PU-09-2017             
Cofinançament Centre 
educació Especial Ca n‘ 
Oriol.

320.000,00 €

PU-04-2018,
PU-05-2018 
Càmeres video vigilància 
barri El Pinar, accessos  
urbanitzacions i Centre 
control en comisaria .

TI
PO

LO
G

IA
 .2

Ampliació de l’aulari del Centre 
d’Educació de Ca n’ Oriol.

Actuacions de millora de la seguretat 
en el barri del Pinar i en els accessos 
a les urbanitzacions. També inclou la 
centralització per a la seva 
visualització en les dependències de 
la policia local.

-

-



PLA  D’INVERSIONS 2018-2019      TIP. 2

2-Projectes estratègics.

NOM PROJECTE DESCRIPCIÓ PROJECTE IMPORT 2019IMPORT 2018

-334.676,93 €

-244.708,00 €

TI
PO

LO
G

IA
 .2

L'objecte d'aquest projecte és 
ordenar el nou accés de que 
disposarà l' Institut , s’amplia 
l’actual vorera tant al tram de la 
Plaça Salvador Espriu com al pas 
existent fins a l’accés principal, 
donant continuïtat a la plataforma 
única existent actualment al 
Passatge Marconi.

PU-16-2016
Projecte urbanització  
entrada IES Torrent dels 
Alous

PU-16-20155    
Inversions Mercat-
prèvia i necessària 
implantació MEC.

Obres de les actuacions 
necessàries al mercat municipal per 
tal d'adaptar-se al nou operador.



PLA  D’INVERSIONS 2018-2019      TIP. 2

2-Projectes estratègics.

NOM PROJECTE DESCRIPCIÓ PROJECTE IMPORT 2019IMPORT 2018

100.000,00 €-

-85.000,00 €

TI
PO

LO
G

IA
 .2

L'objecte d’aquest projecte és la 
realització d'una passarel·la 
peatonal que conecti la Pl. Marquès 
de Barberà  amb el parking de 
l'Escardivol .

L’objecte d’aquest projecte  és 
l’arranjament de la font de Can Moritz.

Passarel·la sobre la riera 
Escardívol- Pl. Marquès 
de Barberà.

PU-10-2016
Arranjament de la font de 
Can Moritz.



PLA  D’INVERSIONS 2018-2019      TIP. 2

2-Projectes estratègics.

NOM PROJECTE DESCRIPCIÓ PROJECTE IMPORT 2019IMPORT 2018
TI

PO
LO

G
IA

 .2

119.925,70 €-

Es preveu que PROURSA redacti la 
segona fase del projecte que 
compren la rehabilitació de la zona 
antiga del parc, millora de camins, 
límits amb el carrer Mallorca i 
aparcament del carrer Sòcrates. Per 
poder redactar-lo es necessita 
contractar un topogràfic, un 
geotècnic, pel disseny i càlcul de les 
instal·lacions i noves estructures

Projecte de la 2na fase 
del Parc de Ca n‘ Oriol.

88.000,00 €18.150,00 €

Ampliació de la dotació de nínxols al 
cementiri municipal d'acord amb el 
nombre necessari per a tal finalitat. Ampliació del Cementiri.



PLA  D’INVERSIONS 2018-2019 TIP. 2

2-Projectes estratègics.

NOM PROJECTE DESCRIPCIÓ PROJECTE IMPORT 2019IMPORT 2018
TI

PO
LO

G
IA

 .2

-
700.000,00 €Aquest Aquest projecte contempla el 

canvi de lluminàries a led dels fanals de 
Cova Solera i Can Jardí.

PU-08-2018
Pla de modernització de 
polígons PAE (DIBA)

Canvi de lluminaries: 
Millora de la seguretat i 
l'eficiència energètica amb 
tecnologia led dels 
polígons industrials

-
380.800,00 €

Adequació d’un local de l’edifici 
administratiu del mercat per instal·lar el 
Servei Local de Català.

PU-27-2017
Trasllat Servei Local de 
Català.



PLA  D’INVERSIONS 2018-2019 TIP. 2

2-Projectes estratègics.

IMPORT  2019NOM PROJECTE DESCRIPCIÓ  PROJECTE IMPORT 2018
TI

PO
LO

G
IA

 .2

400.000,00 €36.300,00 €

Aquest projecte té per 
objecte fer una proposta 
d'ubicació i d'execució  d'un 
Ajuntament centralitzat.

Ajuntament centralitzat.



3- Millores de mobilitat (illa vianants, seguretat, accessibilitat     
i aparcament).

20

PLA  D’INVERSIONS 2018-2019 TIP. 3

•Número Projectes 3

• Inversió total 2018-2019422.587,00 €

• Inversió total PIFS 2018422.587,00 €



PLA  D’INVERSIONS 2018-2019      TIP. 3

NOM PROJECTE DESCRIPCIÓ PROJECTE IMPORT 2019IMPORT  2018

-
282.597,00 €

Modificació del traçat del carril bici al 
polígon industrial de La Llana i en el 
tram comprès entre la carretera BP-
1503 i la carretera C-1413a, per tal de 
millorar la seguretat viària i d’acord 
amb les conclusions de l’estudi de 
mobilitat realitzat en l’àmbit del 
projecte.

PU-34-2017 
Seguretat viària C1413 i 
la Llana.

-60.000,00 €

Aquest projecte contempla l'ampliació 
del Pont Cova Solera amb l’objectiu de 
millorar la mobilitat dels treballadors 
de les industries de l’entorn, en les 
hores puntes d'entrada i sortida .

PU-06-2018 
Pla de modernització de 
PAE. (cofinçament DIBA) 
Pont de cova Solera.

TI
PO

LO
G

IA
 .3

3- Millores de mobilitat (illa vianants, seguretat, accessibilitat i aparcament) 



PLA  D’INVERSIONS 2018-2019    TIP. 3

NOM PROJECTE DESCRIPCIÓ PROJECTE IMPORT 2019IMPORT 2018

-

80.000,00 €

Aquest projecte té per objecte la 
definició i col·locació dels elements de 
segureta davant de possibles atacs 
que s'hauran d'acabar de col·locar una 
vegada finalitzades les obres de la illa 
de vianants.

Subministrament i
col·locació elements de
seguretat illa de vianants.

TI
PO

LO
G

IA
 .3

3- Millores de mobilitat (illa vianants, seguretat, accessibilitat i aparcament) 



4- Parcs infantils i places. 

23

PLA  D’INVERSIONS 2018-2019      TIP. 4

•Número Projectes 2

• Inversió total 2018-2019430.222,22 €

• Inversió total PIFS 201817.600,00 €



PLA  D’INVERSIONS 2018-2019 TIP. 4

NOM PROJECTE DESCRIPCIÓ PROJECTE IMPORT 2019IMPORT 2018

65.644,44 €2.800,00 €

El projecte contempla la millora del reg 
dels parterres 
de Ca n‘Alzamora.

Arranjament de la zona
de reg de
Ca n' Alzamora.

346.977,78  €14.800,00 €
El projecte contempla la millora del reg 
dels parterres 
de la Pl. Clavé.

Redacció del projecte de 
remodelació de la 
Pl. Clavé.

TI
PO

LO
G

IA
 .4

4- Parcs infantils i places. 



5- Reforma i adequació d’equipaments.

25

PLA  D’INVERSIONS 2018-2019 TIP. 5

•Número Projectes 18

• Inversió total 2018-20196.620.500,50 €

• Inversió total PIFS 20182.979.200,50 €



PLA  D’INVERSIONS 2018-2019 TIP. 5

NOM PROJECTE DESCRIPCIÓ PROJECTE IMPORT 2019IMPORT 2018

-164.000,00 €

L’objecte és el subministrament de 
vestidors nous per al camp de futbol 
del 25 de Setembre, que seran 
necessaris fer servir quan es comenci 
a construir els nous vestidors .

Subministrament dels  
vestidors nous camp de 
futbol 25 de Setembre.

2.848.500,00€77.325,73 €
L’objecte d’aquest projecte la 
construcció dels vestidors i un local 
social , al camp de futbol 25 de 
Setembre.

Projecte 2a fase Camp 
futbol 25 de Setembre.

TI
PO

LO
G

IA
 .5

5- Reforma i adequació d’equipaments.



PLA  D’INVERSIONS 2018-2019 TIP. 5

NOM PROJECTE DESCRIPCIÓ PROJECTE IMPORT 2019IMPORT 2018

-208.479,65 €

Actualitzar algunes instal·lacions tan el 
l’àmbit estètic com funcional així com a 
adequar a les noves normatives les 
dependències de la Policia Local .

Reforma de la comisaria 
policía local de Rubí

-492.751,11 €

L’objecte és definir els elements 
necessaris per adaptar l'edifici de 
l'antiga estació a un espai destinat a 
exposicions .

Adequació de l'Antiga 
Estació a espai expositiu.

TI
PO

LO
G

IA
 .5

5- Reforma i adequació d’equipaments.



PLA  D’INVERSIONS 2018-2019      TIP. 5

5- Reforma i adequació d’equipaments.

NOM PROJECTE DESCRIPCIÓ PROJECTE IMPORT 2019IMPORT 2018

-377.271,21 €

Aquest projecte contempla l'adequació 
de la planta baixa de l'edifici Rubí 
Forma a les noves necessitats del 
servei. de la ciutat.

Reforma edifici Rubí 
Forma.

-293.333,33 €
Aquest projecte té per objectiu el 
cobriments de 10 pistes de petanca 
amb arquitectura tèxtil .

Cobriment pistes de 
petanca de cova Solera .

TI
PO

LO
G

IA
 .5

-195.555,56  €

Aquest projecte contempla la 
construcció d'una tribuna en el Camp 
de futbol de Can Fatjó .

Coberta tribuna CF Can
Fatjó .



PLA  D’INVERSIONS 2018-2019 TIP. 5

5- Reforma i adequació d’equipaments.

NOM PROJECTE DESCRIPCIÓ PROJECTE IMPORT 2019IMPORT 2018

172.800,00 €7.200,00 €
Canvi de gespa del Camp de futbol de 
la Unió Esportiva Rubí (Can Rosés)

Canvi gespa camp de 
futbol Unió Esportiva
Rubí .

-225.102,98 €

Aquest projecte té per objecte la 
millora d'accessibilitat, reforma 
interior i de cobertes de l'edifici 
administratiu del cementiri .

Millora d'accessibilitat, 
reforma interior i de 
cobertes de l'edifici 
administratiu del  
Cementiri.

TI
PO

LO
G

IA
 .5

-57.794,12 €
Reparació de cornises dels pavellons 
del cementiri .

Reparació de cornises 
dels pavellons del 
Cementiri .



PLA  D’INVERSIONS 2018-2019 TIP. 5

5- Reforma i adequació d’equipaments.

NOM PROJECTE DESCRIPCIÓ PROJECTE IMPORT 2019IMPORT 2018

-83.840,00 €
Rehabilitació estructurals dels 
pavellons del cementiri.

Rehabilitació de pavellons 
amb deficiències molt 
greus i greus del 
Cementiri .

380.000,00 €

El projecte consisteix en l'adequació de 
dos locals del Mercat Municipal per a la 
integració de l'escola d'hostaleria
municipal formada per una zona de 
degustació al públic i una zona 
d'impartició de certificats de 
professionalitat, cicles formatius de 
cuina i cursos de formació continuada .

TI
PO

LO
G

IA
 .5

Escola d'Hostaleria a Rubí.

20.000,00 €



IMPORT 2019

PLA  D’INVERSIONS 2018-2019 TIP. 5

5- Reforma i adequació d’equipaments.

NOM PROJECTE DESCRIPCIÓ PROJECTE IMPORT 2018

-
97.920,00 €

El projecte consisiteix en la 
redistribució d'espais i la realització de 
les tasques necessaries per tal de 
poder ubicar un bar al pavelló esportiu
de la Llana .

Adequació bar pavelló la 
Llana. 

-18.000,00 €

Per poder realitzar el manteniment de 
la coberta del pavelló de la Llana, cal 
la instal·lació d'una línia de vida pels
treballadors. 

TI
PO

LO
G

IA
 .5

Línia de vida del pavelló 
de la Llana.



PLA  D’INVERSIONS 2018-2019 TIP. 5

5- Reforma i adequació d’equipaments.

NOM PROJECTE DESCRIPCIÓ PROJECTE IMPORT 2019IMPORT 2018

373.511,11 €

El projecte consisteix en l'ampliació de 
1.400 m2 de l'actual skateparc situat al 
polígon Can Sant Joan.

Ampliació de l'skatepark
de Can Sant Joan. 

202.116,20 €

L’objecte és definir el projecte 
constructiu del trasllat de les 
instal·lacions del Club de Petanca Santa 
Rosa de Ca n’Oriol al costat de l’estadi 
de Can Rosés.

TI
PO

LO
G

IA
 .5

PU-03-2016
Instal·lacions club petanca 
Santa Rosa del Camí de Ca 
n'Oriol al c. Saragossa

-

-



PLA  D’INVERSIONS 2018-2019      TIP. 5

5- Reforma i adequació d’equipaments.

NOM PROJECTE DESCRIPCIÓ  PROJECTE IMPORT 2019IMPORT 2018

50.000,00 €

Aquest  projecte preveu 
l'ampliació del Pavelló de La 
Llana per donar cabuda a les 
noves necessitats de la ciutat.

Ampliació del Pavelló La 
Llana.

240.000,00 €35.000,00 €

Aquest projecte vol fer una 
proposta d'ubicar una nova 
zona esportiva a Cova Solera .

Zona esportiva cova solera i 
trasllat deixalleria.

TI
PO

LO
G

IA
 .5

-



6- Gestió ordinària servei.

34

PLA  D’INVERSIONS 2018-2019 TIP. 6

•Número Projectes 1

• Inversió total 2018-2019565.000,00 €

• Inversió total PIFS 201840.000,00 €



PLA  D’INVERSIONS 2018-2019 TIP. 6

NOM PROJECTE DESCRIPCIÓ PROJECTE IMPORT 
2019

IMPORT 
2018

525.000,00 €40.000,00 €
Projecte integral de senyalètica
orientativa i institucional als 
equipaments municipals.

Redacció de projecte 
integral de senyalètica
orientativa i institucional 
als equipaments 
municipals .

TI
PO

LO
G

IA
 .6

6- Gestió ordinària servei .



PLA  D’INVERSIONS 2018-2019 INDICADORS

36

El Pla d’inversions financerament sostenibles conté 56 actuacions agrupades en sis
tipologies i un import global de 15.424.875,22 €

TIPOLOGIA PROJECTE
NÚM 

PROJECT
ES

TOTAL INVERSIÓ PIFS 
2018-2019 % 2018 2019

1 Actuacions de condicionament i millora de l'espai públic 21 4.321.691,51 € 28% 1.973.479,88 € 2.348.211,64 €

2 Projectes estratègics 11 3.064.873,98 € 20% 2.356.948,28 € 707.925,70 €

3
Millores mobilitat (illa vianants, seguretat, accessibilitat, 
aparcament) 3 422.587,00 € 3% 422.587,00 € - €

4 Parcs infantils i places 3 430.222,22 € 3% 17.600,00 € 412.622,22 €

5 Reforma i adequació d'equipaments municipals 18 6.620.500,50 € 43% 2.979.200,50 € 3.641.300,00 €

6 Gestió ordinària servei 1 565.000,00 € 4% 40.000,00 € 525.000,00 €

Total 56 15.424.875,22 € 100% 7.789.815,66 € 7.635.059,56 €
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