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INTRODUCCIÓ 
 

QUÈ ÉS EL DEBAT ELECTORAL? 

La idea del Debat Electoral de Begues neix fa 8 anys amb l’objectiu d’acostar la política local a la gent de Begues, sense distinció 

d'edat. Consideràvem que bona part dels diferents sectors de població (com per exemple la joventut) patien una desvinculació i 

un distanciament de la política, tot i que aquesta és una part fonamental de la vida del municipi. Crèiem que la celebració d’un 

debat promogut des d’una associació juvenil podia ajudar a mobilitzar els sectors esmentats, a despertar un major interès per  la 

política municipal i a impulsar la participació ciutadana. Creiem que és una ocasió idònia per a qui ha de decidir el seu vot, per 

informar-se i conèixer els diversos projectes i candidats. Aquesta tercera edició del debat va néixer amb les mateixes idees i 

estem consolidant un acte que sempre ha estat un èxit d'acollida i participació per part del poble de Begues. 

 

OBJECTIUS 

· Informar als ciutadans dels aspectes de la política municipal que creuen més importants.  

· Ajudar a definir el vot en les eleccions municipals.  

· Aprofundir en les propostes i projectes que presenten les diferents candidatures.  

· Estimular la participació ciutadana a la política municipal 

 

COM HO FEM? 

En la seva preparació seguim uns mètodes rigorosos per tal de plantejar els temes a tractar i recollir l'opinió de la gent. Vam 

començar amb una extensa recollida d'enquestes, tant per Internet com a peu de carrer, de les preocupacions de la població. 

Després d'un acurat buidatge, es van establir les àrees municipals de més importància en base a un resum, per acabar 

conformant un qüestionari que es fa arribar als partits polítics municipals que ens confirmen assistència dels seus caps de llista. 

Un cop rebudes les respostes, es configura el dossier que tot seguit us presentem, on es recull l’opinió de tots els grups 

municipals sobre les preguntes plantejades. Un document que és la base de l’estructura del Debat Electoral. 

 

QUI SÓM? 

L’Associació de Joves 6tres9 és la única entitat juvenil al poble de Begues, i portem més de 15 anys dinamitzant l'activitat d'oci, 

cultura i conscienciació del nostre sector d'edat. Des de l’any 1999 molts joves implicats en la vida i activitat del poble han 

passat pel 6tres9 i el Debat Electoral és un projecte que actualment uneix diverses generacions. Com a novetat d’aquesta edició, 

hem incorporat a la comissió del Debat Electoral un jove representant de cada partit polític, per tal de fer que el grup de treball 

fos el més representatiu possible. 

Esperem que aquesta experiència sigui positiva i que el debat sigui constructiu i esclaridor. I, per últim,demanem disculpes 

anticipades per tot allò que sigui obviat i per els possibles errors que puguem cometre.  

Gràcies per la vostra assistència i participació. 

 

 

 

 

 

 

 

Comissió Debat Electoral 2015 

Associació de Joves 6tres9 

6tres9.wordpress.com 
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RESUM DE LES ENQUESTES: Hem recollit 178 enquestes: 151 presencials i 27 online. 
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Resultats de participació per franges d’edat: 

 

 

Resultats de participació per sexes: 

 

 

Resultats de partitipació per barris:
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RESPOSTES DELS PARTITS AL QÜESTIONARI 

Línies política general 

1.- Expliqueu en línies generals les vostres prioritats de partit aquesta legislatura. Concretar en procés independentista, 
acords post electorals i motivacions per a dedicar-se a la política municipal. 

PP: 

Per començar, referent al procés independentista, el PP de Begues només parla de poble, ja que és on fa política. Per parlar 
d'aquests temes hi ha altres instàncies.  

A continuació, en matèria de pactes, pactarem, si és necessari, amb aquell o aquells partits que acceptin desenvolupar el nostre 
programa i que estiguin disposats a deixar els símbols en la porta de l'Ajuntament. És a dir, disposats a fer política per a Begues. 

I en relació a la dedicació a la política municipal “perquè volem ser útils para Begues". 

Les nostres propostes per a Begues per al període 2015-2019, a més dels compromisos ja adquirits en l'anterior campanya i que 
no vam poder dur a terme per haver governat només 5 mesos, té com a eix central un ampli programa social, un potent projecte 
de reactivació de l'economia i generació de llocs de treball, alhora que una important baixada d'impostos i millora del transport 
públic tant amb l'exterior com internament. 

Això no vol dir que no abordarem altres aspectes sinó que seran les columnes sobre les quals pivotaran les altres propostes, ja 
que volem ser útils per a Begues i no fer com s'ha vingut fent en els últims anys: gestionar els impostos i si no hi havia suficient 
es pujaven.  

Creiem que, dins de la serietat i el rigor, a la gestió municipal cal posar també innovació,  imaginació i, sobretot, molt treball i 
ganes.  

Dins el nostre projecte per a Begues també estem disposats a reduir els costos per càrrecs electes. Reduirem les despeses 
supèrflues. En el capítol de sous i salaris dels regidors alleugerarem els costos reduint el número de regidors amb dedicació 
completa. Considerem que la quantitat que han mantingut els anteriors governs municipals és totalment innecessària. El PP 
limitarà a tres els regidors a dedicació completa. Tres persones amb capacitat de treball són suficients càrrecs electes a 
dedicació completa per un poble com Begues. 

El consistori de Begues té unes característiques que fan difícil reduir les despeses en el seu manteniment. Tenim necessitats i 
obligacions socials que complir amb les persones del nostre poble. Tenim que mantenir tots els serveis i fins i tot ampliar-los. 
Som un municipi amb un terme municipal molt gran i això comporta un gran esforç en el manteniment urbà, però també a les 
zones naturals, camins, boscos, rieres, franges de protecció, etc. El que està clar és que no podem rebaixar la qualitat dels 
serveis, mes bé al contrari els millorarem. 

Com ho farem? Portant inversions a Begues, sense que això afecti nostre entorn. No es tracta de reduir la despesa que deixaria 
desemparats persones i sectors. Es tracta de buscar els diners necessaris. I nosaltres els estem cercant des de fa quatre anys, 
com ja havíem fet en l’anterior mandat. 

El nostre projecte polític es fonamenta en crear una economia forta que pugui donar cobertura a les necessitats del nostre 
poble. Crearem llocs de treball i impulsarem una  certa independència econòmica local que ens permeti cobrir les necessitats 
dels nostres ciutadans i baixar els impostos. 

Entenem que ha passat el temps en que l’alcalde i els regidors es limitaven a seure en el seus despatxos i mirar quines 
subvencions donava la Diputació, la Comunitat Autònoma o  el Govern Central. Ara els alcaldes i regidors han de sortir a cercar 
els recursos necessaris per mantenir la qualitat de vida i serveis del seu municipi. Nosaltres ja ens hem avançat i tenim projectes 
concrets. 

 

GdB: 

El nostre partit va néixer d’un procés de debat sobre política aplicada a Begues, on es va acabar decidint quin model de poble 
volíem. Aquest acord va fer que ens qüestionéssim qui defensaria aquest interessos que teníem com a grup. Veient que els 
partits nacionals o estatals no ens el defensarien varem decidir crear un partit polític. Així va néixer Gent de Begues. Per tant les 
nostres línies i prioritats van sempre a defensar aquest model de poble.  

Prioritats:Mantindrem una continuïtat, és a dir, seguir treballant amb els mateixos conceptes que a l’anterior campanya per  
mantenir i millorar la feina feta, i sobretot realitzar la que no s’ha pogut dur a terme. Tot aquest treball es basarà en tres eixos:  

‐ Política urbanística adreçada a les persones  

‐ Equilibri entre la comunitat i el medi ambient  

‐ Potenciar la qualitat de vida dels que hi vivim i dels que ens visiten.  
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Motivacions: fer que el nostre poble segueixi  sent  un  poble on  poder gaudir de l’autòcton, del nostre entorn i fer que els que  
ens visiten ho puguin gaudir de la mateixa manera. 

Volem que sigui sostenible tant a nivell de consums com de persones. Volem que el jovent tingui feina però no volem una ciutat 
massificada com és la resta del Baix Llobregat. Volem turisme, però no volem el model Lloret. Per tant, l’equilibri és la base 
d’aquest municipi que volem, i  tot això i molt més ho recull la filosofia cittàslow. Hi ha gent que ho vol ridiculitzar però  sempre 
l’avantguarda ha patit de la mateixa incomprensió. 

Respecte al tema del independentisme, el nostre grup està format per diverses persones amb criteris diferents, ens uneix el 
model de poble i la política municipal. A diferència d’altres partits que tenen consignes per la política que administren, en  el 
nostre cas no és així. Dit això, ho varem debatre en assemblea ja que en tenim responsabilitat política i els fets demostren que 
em recolzat totes i cadascuna de les propostes que s’ha presentat al ple i molts de nosaltres som membres de l’ANC. En 
qualsevol cas un partit que es basa en el respecte a les persones, als animals i a la natura i que parteix d’una democràcia 
participativa, mai pot anar en contra d’un procés de decisió ciutadana. És més hem signat l’actual document els ajuntaments per 
la independència per seguir mantenint els nostres compromisos. 

 

CiU: 

Les nostres prioritats les farem publiques juntament amb el nostre Programa Electoral el proper 8 de maig, entre les quals 
destaquem les polítiques socials, d’ocupació i formació i millora dels serveis i de la cultura, sempre pensant en el benestar de la 
gent com a eix fonamental de la nostra acció de govern. 

El passat diumenge 26 d’ abril de 2015, varem formalitzar la nostra signatura publica al document “Compromís de les 
candidatures que concorren a les eleccions municipals del 24/05/2015” promogut per la Assemblea Nacional Catalana”. En 
aquest document està recollit el compromís ferm de Convergència i Unió de Begues amb el Procés d’ independència de 
Catalunya. 

Novament ens remetem al document: “Compromís de les candidatures que concorren a les eleccions municipals del 
24/05/2015” promogut per la Assemblea Nacional Catalana”. 

Treballar al servei del poble que estimo, on vaig néixer i per la seva gent. 
 

EB-ICV: 

Després de diverses reunions assembleàries les nostres prioritats queden agrupades en els eixos següents: 

A. Les persones. Com podem millorar la qualitat de vida de la gent gran. Què podem oferir a la gent jove i com incorporar-la 
als afers col·lectius. Mesures d’ajut per a les persones en risc d’exclusió social. 

B. Gestió del sòl, l’edificació, l’habitatge, la mobilitat i els recursos naturals. Són els factores més influents i que determinen 
el model de poble. És indispensable revisar el planejament urbanístic per adequar-lo a la situació actual i  fer-lo més lògic i 
sostenible, tot contenint l’expansió territorial. 

C. Comunicació, transparència i participació ciutadana. Sense transparència, la comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania 
és decorativa i qualsevol iniciativa de participació ciutadana en la política local neix coixa. No entenem la acció de govern 
sense la participació d’aquells a qui va adreçada. 

D. Educació, esports, cultura, associacionisme i patrimoni. Aspectes clau en la definició de model de poble i que influeixen 
molt en la qualitat de vida. 

E. Telecomunicacions, promoció econòmica i projecció exterior. Quines són les activitats econòmiques que millor s’adapten 
al model de poble que volem i com es poden impulsar. Quins atributs de Begues cal fomentar de cara a la projecció exterior. 

A nivell nacional vetllarem pels drets socials i nacionals, individuals i col·lectius, i el dret a decidir-ho tot. Així, vam impulsar. El 
2010, el dret a decidir; el 2011 vam aprovar la incorporació de Begues a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), i 
el 2 de maig de 2015 hem signat el compromís dels ajuntaments per la independència. 

El país neix de la suma dels municipis. Així, doncs, treballarem pel nostre municipi de la mateixa manera que entenem que s’ha 
de treballar per l’estat propi: cuidant les persones, la terra, el patrimoni, els recursos naturals, l’educació, la promoció 
econòmica, la projecció exterior, la transparència i la participació.  

Farem acords polítics amb altres forces d’esquerres que considerin prioritaris els drets socials i la sostenibilitat del territori. 

Fem política per defensar idees i per canviar les coses a millor. Ho vam demostrar a la legislatura 2007-2011, quan des de 
l’Ajuntament, liderat per Entesa-ICV,  vam idear i dur a terme projectes tan importants per a Begues com: disposar d’un centre 
per potenciar les activitats culturals al poble (Centre Cívic i Biblioteca),  emprar  la biomassa i la silvopastura per una gestió més 
eficient i sostenible dels boscos, promoure la construcció l’institut, fer zona de vianants el centre del poble i ordenar la 
circulació,  posar en marxa el carril bici. Vam guanyar les eleccions el 2011, però no hem governat, i tenim encara moltes idees 
per canviar les coses a millor i moltes ganes d’emprendre-les. 
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TXB: 

Tot per Begues es un partit independent, pensat per gestionar l’administració sense directrius ni ordres dels partits generals,  
aquesta es la gran característica que ens fa diferents de la resta de les forces polítiques , i ningú ni res ens condiciona alhora de 
prendre les nostres decisions. Sempre hem dit que tenim un projecte clar, en el 2011 vàrem presentar-nos per primer cop i en 
aquests 4 anys hem fet tot el possible per desplegar el nostre programa per millorar el municipi, hi han coses que hem realitzat 
o incidit , altres no a estat possible no era de la nostra competència i quedaran per aquestes eleccions, però no ens oblidem 
d’elles en cap moment.  

Ara tenim mes experiència, son mes sòlids, amb un equip renovat de gent , amb mes empenta i sobretot coneixem millor 
l’Ajuntament. Per tant el nostre programa d’aquesta legislatura 2015-2019 , es clar i contundent, esta dividit i triat en 4 eixos 
bàsics d’actuació que donen forma serà la nostra guia. 

Fets, Compromisos, Propostes i Idees. Els primers, els fets, son obligacions ineludibles que farem sense dilacions i de la manera 
mes immediata possible, si som al Govern. Els compromisos, projectes que intentarem dur a terme amb el consens de les demés 
forces polítiques, o be acords i suports puntuals, però necessiten negociacions. Les propostes, Plans  d’actuació que proposem 
impulsar amb estaments i administracions oficials de fora i que no depenen en exclusiva de Begues. I per últim, les idees, 
aportacions viables recollides de la ciutadania que considerem interessants per millorar el municipi. Un Ajuntament mes obert , 
millor gestió administrativa, un servei mes eficaç, per això, una de les nostres propostes es la modificació de l’ estructura 
d’organització municipal que garantirà l’encaix entre totes les àrees, reduint doncs les Regidories actuals per 13 àrees de Gestió. 

Tots aquests plantejaments que us mostrem lògicament es presenten com a planificació des de l’equip de Govern, que es el lloc  
on vol estar tothom,  ens presentem òbviament per governar, si fos el cas de passar al oposició, ho farem amb tot el gust, 
perquè serà el lloc on democràticament allà ens pertoca ser, on executarem una oposició constructiva,  exemplar, participativa i 
demòcrata, sense deixar  el plantejament proposat en cap moment. Pel que fa als pactes entre les forces polítiques creiem que 
ara es anticipar esdeveniments, els resultats electorals donen les solucions, però  si recordem les eleccions del 2011 ens va tocar 
un paper de molta responsabilitat,  ja que 5 dels possibles pactes, fins i tot l’últim nosaltres hi érem presents. Per tant, aquest 
any pactarem si cal, en totes aquelles forces que acceptin els nostres plantejaments, el nostre projecte i sobretot no acceptarem 
aquells partits que no tinguin un respecte pel que nosaltres considerem irrenunciable que son els nostres eixos abans 
esmentats, en especial atenció als fets i compromisos.   

Respecte al procés sobiranista que viu el País, hem de dir diverses coses, en primer lloc, Tot per Begues sempre hem estat al  
costat del Dret a Decidir, però en aquestes eleccions del 24 de maig el que es vota es la composició del nostre Ajuntament, per 
tant no estem d’acord, en els que diuen que son la primera volta de les possibles plebiscitàries dels 27S, les eleccions municipals 
no es poden condicionar ja que se escullen els Ajuntaments, al maig triem el model de poble que volem, seria un greu error 
confondre’ns de procés electoral. De totes formes afegir que nosaltres no hem signat l’adhesió de les Candidatures per la 
Independència, degut a que el nostre projecte es únicament municipal , ara bé si som conscients de la transcendència que viu 
Catalunya i sempre estarem al costat del nostre País. 

 

ERC: 

BEGUES, POBLE REPUBLICÀ PER A UN NOU PAÍS 

En les properes eleccions municipals, tots som cridats a decidir com volem que sigui Begues, en l’inici del procés constituent del 
nou país, de la República catalana.  

La independència és l’oportunitat per generar nous motlles per a la política municipal. Tenim l’oportunitat de superar totes les 
barreres que avui condicionen els governs de les nostres viles i ciutats, començant pel finançament, les competències per dur a 
terme noves polítiques socials, culturals i econòmiques, per apoderar els ciutadans, propiciar la participació política, la 
transparència i la lluita contra la corrupció. En definitiva, per posar la política al servei de la gent.- 

Així mateix, des d’Esquerra Republicana volem que tots i cadascun dels municipis del país, i especialment el municipi de Begues, 
empenyin el procés cap a la independència i siguin protagonistes de la imparable revolució democràtica que vivim. Tots som 
testimonis i protagonistes directes de la il·lusió compartida que vivim en els nostres barris, places i mercats. Es tracta d’una 
energia civil que també hem de posar al servei del poble de Begues.  

Dels nous ajuntaments naixerà la República catalana 

En les properes eleccions sorgiran els nous ajuntaments que protagonitzaran la fase decisiva del procés. És clau per al país 
disposar d’alcaldes, regidors, consistoris i municipis compromesos amb l’exercici del dret a decidir i l’assoliment de la 
independència, fent costat a la majoria social i a les institucions de la Generalitat: el president i el parlament. 

Els ajuntaments i els organismes supralocals seran una eina, sens dubte, decisiva per engegar el procés constituent i culminar-lo 
amb èxit amb la proclamació de la República catalana com a nou estat d’Europa. 
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Mobilitat 

2.- Quines accions dureu a terme pel que fa a la mobilitat interna del poble? Concretar en: accessibilitat i aparcament a la 
zona centre, sentit dels carrers i mobilitat peatonal. 

GdB: 

D’entrada volem manifestar que defensem sempre el/la vianant per sobre de qualsevol vehicle, i els vehicles que no contaminen  
per sobre dels altres.  

Pel que fa a la mobilitat interna cal fer diverses actuacions que son complexes atès que afecten a zones pendents d’urbanitzar, 
modificar direccions de carrers i finalitzar l’actuació del camí ral. En qualsevol cas, gent de Begues pensa que s’hauria de 
anomenar una comissió formada per persones interessades i gent del comerç i la industria per tal d’arribar al màxim consens 
possible. 

L’aparcament no és tan complicat si es manté la zona horària de la plaça de l’ateneu que és la que permet accedir a l’eix 
comercial i reclamant civisme a la ciutadania per tal que facin ús del seu aparcament privat enlloc d’utilitzar l’espai del carrer per 
tal d’agilitar l’aparcament al centre. A més pensem habilitar un aparcament en bateria a la zona industrial  tot senyalitzant-lo 
convenientment a l’entrada. 

 

CiU: 

En aquests moments l’ Ajuntament té encarregat a la Diputació de Barcelona i l’ AMB un projecte global de mobilitat de tot el 
municipi. El projecte una vegada redactat inicialment, preveu la realització de jornades de participació amb col·lectius, entitats i 
veïns/es en particular.  

Nou pla de senyalització dels punts d’interès locals. 

 

EB-ICV: 

Adequarem la xarxa urbana amb vials prioritaris per a vianants, carrils bici i zones de circulació a 30km/h o restringida en 
carrers de major densitat de població o en els barris històrics, i millorarem la senyalització viària. 

Revisarem el Pla de mobilitat abans que s’executi el projecte de reurbanització del Camí Ral. Volem tenir una visió global de les 
actuacions que s’han de fer;  encara hi ha carrers estrets de doble circulació i altres en els quals es circula a massa velocitat, i cal 
intervenir-hi en conjunt. En aquesta revisió es tractaran també necessitats d’aparcament i nous carrils bici  

Revisarem, també, el recorregut urbà de l’autobús  per satisfer les necessitats actuals.  

I tot això, ho farem de forma participativa, recollint propostes de la gent i estudiant-les. 

 

TXB: 

Actualment està en marxa en Pla de mobilitat de Begues, conveni signat entre la Diputació de Barcelona , Àrea Metropolitana 
amb l’Ajuntament de Begues. Aquest nou Pla fa una revisió del que ja existia del planejament general del municipi, recordem 
que no era obligatori però des de la regidoria de mobilitat, gestionada per nosaltres durant aquesta legislatura, vàrem creure 
oportú afegir-nos aquesta oportunitat,  ja que no tenia cost i a més era necessària degut a que la mobilitat es veuria afectada pel 
projecte d’ urbanització del Camí Ral. Per tant els estudis que se’n deriven d’aquest pla donen uns resultats molt òptims pel  que 
fa a la mobilitat general, amb aparcaments adequats en tot el municipi, i valorant positivament les actuacions de millora del vial 
que la regidoria a fet aquesta legislatura. L’altra proposta que afecta a la zona concreta del Camí Ral, emet que la zona del  Barri 
de la Barceloneta es una de la mes alta densitat de vehicles de Begues, on els aparcaments son mes insuficients, però no arriben 
a paràmetres de xifres altes. Per tant proposem realitzar un aparcament proper a la Barceloneta.  

El debat mes intens el tenim es amb el tema del projecte del Camí Ral pel que fa a la mobilitat. Després de diverses reunions 
hem pres la decisió de si estem al govern, tornarem a estudiar la decisió del sentit únic direcció Begues del Camí Ral , modificant 
o aturant així el projecte fins que ho tinguem del tot clar i veiem que no afecti tant a la circulació i als veïns . Si es necessària 
però, la urbanització i millora de les voreres del Camí Ral. 

També un altre dels nostres projectes, es la continuació del passeig de la Plaça Camil Riu al seu pas per la riera fins l’ambulatori, 
de fer-ho efectiu quedaria connectat Passatge Riera fins Lina Font millorem així la mobilitat per als vianants, valorant doncs la 
possibilitat d’estalviar la plataforma del Camí Ral des de la plaça Camilo Riu fins la Policia Local. 

Seguirem fent el manteniment de la pintura vial en tot el municipi con fins ara en aquesta legislatura, carril bici, passos de 
vianants , etc. Senyalització vertical i horitzontal nova de sortida i entrada interior del poble i substituirem i actualitzarem els 
panells informatius antics a mes d’anunciar llocs d’interès. Il·luminarem adequadament els passos de vianants a la nit per 
millorar la seguretat, ara n’hi han de molt foscos. 
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Renovació de les voreres i eliminació de barreres arquitectòniques per així facilitar el trànsit de vianants i persones amb 
discapacitats. 

 

ERC: 

Una mobilitat equilibrada 

Cal tenir present que el transport públic, el bus interurbà, és la clau a l’hora d’aconseguir una mobilitat equilibrada i, en  aquest 
sentit, serà la prioritat en les polítiques de mobilitat d’Esquerra Republicana Begues per la legislatura 2015-2019. Per això, des 
de l’Ajuntament de Begues també posarem l’accent en la gestió i en l’educació de la mobilitat. 

El desplaçament més sostenible és el que no es produeix o que podem fer més proper, per la qual cosa els tipus de transport 
més eficients i sostenibles a Begues és anar a peu i en bicicleta.  

Els canvis en la jerarquització viària es poden assolir a partir d’actuacions toves i barates dins l’àmbit urbà, a través de petites 
modificacions en la circulació o a partir d’actuacions mitjançant el mobiliari urbà i pintura vial. Per Esquerra Republicana Begues 
aquesta és una acció fonamental i econòmicament molt factible. 

- Difondrem activitats o promocionarem dies o setmanes temàtics relacionats amb la mobilitat. 

- Farem un estudi per millorar l’eficiència de l’aparcament al Centre del Poble vinculat al Pla de Mobilitat Urbana. 

- Limitarem la velocitat màxima dins del poble i crearem de zones de prioritat invertida. 

- Revisarem i ampliarem les zones amb restricció del trànsit en horari escolar.  

- Desenvoluparem un Programa Municipal del vehicle elèctric que faciliti punts de recàrrega ràpida públics en espais municipals 
especialment habilitats. 

 

PP: 

Racionalitzarem el pla de mobilitat adaptant-ho a les necessitats reals del poble, tal com han vingut reivindicant tant els 
ciutadans com el comerç local. 

Facilitarem l'accés al centre del poble, sobretot, per realitzar les compres i per portar als nens al col·legi. 

És totalment necessari retornar el doble sentit de la circulació a alguns carrers com pugui ser Ferran Muñoz, per facilitar la 
mobilitat i no haver de fer els desplaçaments més llargs del compte. És totalment compatible mantenir una zona per als vianants 
amb una circulació lògica dels vehicles i sense afectar al trànsit de les bicicletes. No es pot mantenir en un poble amb les 
característiques de Begues un pla de mobilitat que expulsi de la vida ciutadana a tot el trànsit rodat. Una altra cosa és que es 
fomenti un ús racional.  

A més a més, posarem en marxa un mini bus que connecti els diferents barris entre ells i amb el centre del poble per tal que els 
ciutadans no tinguin tanta dependència del cotxe i que faciliti els desplaçaments a persones que tinguin dificultat de mobilitat. 

 

3.- Com millorareu les comunicacions i el transport públic de Begues amb els pobles veïns? 

CiU: 

Implementarem la T-Mobilitat. 

Consolidació de la targeta rosa universal 

Ampliant l’àmbit de transport als 18 municipis que resten per incorporar-se a la totalitat dels 36 municipis de l’ AMB. 

 

EB-ICV: 

Millorarem la freqüència dels autobusos i promourem el transport compartit. 

Negociarem de forma contundent amb la Generalitat,  l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la companyia Mohn per signar un 
conveni amb la finalitat d’augmentar la freqüència dels autobusos entre setmana i en cap de setmana.   

Hi ha molts arguments a favor: 

a) Augmentar el transport públic farà que la carretera sigui més segura. 
b) Els desplaçaments dels joves són obligats si volen continuar estudiant un cop acabada l’ESO... 
c) Patim un greuge comparatiu respecte altres poblacions que també pertanyen a l’Àrea Metropolitana (en freqüència i en 

preus).  
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d) El Baix Llobregat és la zona més contaminada i amb major problemes de transport i logística de Catalunya. 

Consultarem la ciutadania per saber quines noves freqüències tindrien més demanda abans de començar les negociacions. 

També implementarem un sistema eficient per compartir vehicle, aprofitant les múltiples plataformes ja existents, tant locals 
com la que ha sorgit recentment a Facebook, com altres nacionals. 

Respecte la carretera de Torrelles vetllarem i farem tot el possible per arranjar-la, perquè s’acabin d’asfaltar les parts pendents, 
perquè es desbrossin els vorals i es faci un bon manteniment com a pista forestal. No estem d’acord a modificar-ne ni l’amplada 
ni el traçat. 

 

TXB: 

Pel que fa al transport, sempre hem tingut molt clar les necessitats i carències que té el municipi en relació a l’autobús, que ja 
venen de la legislatura del 2007. Volem aclarir dons, que la competència d’aquesta línia es de la Generalitat i no pas de l’ 
Ajuntament, cal que escolti les nostres demandes. En aquesta legislatura hem presentat 7 propostes de millora (canvis d’ horari, 
optimització dels autobusos...),  sense obtenir resposta. Per altre banda, la Àrea Metropolitana de Barcelona, que Begues en 
forma part de ple dret, en el tema del transport concretament, poca cosa hi fa, estudis i enquestes, etc... 

Al formar part de la corona 2 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona no permet que els usuaris de la tarja rosa puguin beneficiar-
se d’aquesta prestació, així com tenim un altre sistema tarifari dels municipis de la corona 1 i tots hi formem part de ple dret. Es 
molt complicat, ja que per un greu problema polític de les administracions involucrades ens afecta i perjudica a Begues i a altres 
municipis 

Durant la propera legislatura seguirem insistim a les administracions competents del transport en les propostes de millora que 
creiem que necessita el municipi.  

 

ERC: 

En aquest sentit, des d’Esquerra Republicana Begues per unes polítiques locals basades en el reequilibri de la mobilitat com a 
resposta del continu augment de la mobilitat de les persones i de les mercaderies, fet que ha accentuat els conflictes generats 
pel trànsit, com ara la congestió, la contaminació acústica i ambiental o l’accidentabilitat, sobretot a la carretera BV-2041 
Begues-Gavà.  

- Estudiarem la viabilitat social i econòmica de posar en marxa la integració tarifària del transport públic dins de la primera 
corona, enlloc de la segona corona de l’ATM, com fins a ara, i axí poder gaudir de millors freqüències i de descomptes com la  
targeta rosa o la T-Jove, entre d’altres. 

- Fomentarem la intermodalitat de més d’un mitjà de transport (combinació entre la bicicleta i el bus Begues-Gavà) per arribar a 
la destinació. 

- Analitzarem totes les formes per millorar i ampliar el servei de transport públic del bus interurbà entre Gavà-Begues-Olesa i, si 
s’escau, les posarem a consulta popular. 

 

PP: 

La població de Begues té un sistema deficitari en relació al transport públic, que porta a una excessiva dependència del cotxe. Ha 
arribat el moment de plantejar seriosament la millora del servei. 

Pels joves és totalment necessari que hagi bus nocturn els caps de setmana i per la resta del poble una major freqüència de 
autobusos donant servei. El PP adquireix el compromís de aconseguir-lo o de trobar una alternativa. 

 

GdB: 

El tema del transport públic s’ha intentat amb tots els mitjans possibles amb la companyia i no se n’han sortit. Tornarem a 
tractar el tema amb ells malgrat ser una companyia privada que te la concessió de la línea per tant depenem del que ells vulguin 
fer. Lluitarem per millorar el servei i perquè s’adaptin als horaris laborals i estudiantils o de la població en general. La poca 
confiança en l’èxit amb l’empresa privada ens porta a presentar algunes propostes al nostre programa que tenen més a veure 
amb compartir que amb negociar amb l’empresa. La complexitat de les variables a nivell de mobilitat ens ha portat a proposar 
un concurs d’idees per arranjar el transport i aportar-lo a la comissió de mobilitat que comentàvem en el punt anterior. 
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Joventut 

4.- Quins projectes teniu respecte a la joventut? Concreteu en espai de trobada i en oci. 

EB-ICV: 

Donarem suport al joves perquè defineixin el Pla local de Joventut. Promourem el Consell de Joves amb pressupost i decisions 
vinculants, a fi que puguin tenir drets i deures. Cercarem un espai per al Casal de Joves, que serà autogestionat 

Cal solucionar la problemàtica dels joves, que  darrerament s’ha vist agreujada. En aquest tema, no volem ser  intervencionistes, 
només acompanyar-los i facilitar plataformes, espais i recursos que els permetin dur a terme activitats d’oci i culturals, a Begues. 
Els joves són molt actius (6tres9, esplai Uraka, joves pel Nadal, esports, etc.) però considerem que es pot millorar en la 
interrelació entre els diferents col·lectius.  

Volem dinamitzar el Consell de Joves com a entitat que aglutini tots els parers i les diferents propostes. S’ha de refer el Pla local 
de Joventut de dalt a baix, perquè siguin els mateixos joves qui el facin i prioritzin les seves propostes, ja que l’actual no es va fer 
així.  

Assignarem un pressupost anual als joves, que hauran d’administrar per mitjà del Consell i d’acord amb  les propostes que 
hagin triat. En cas que al llarg de l’any sorgeixi la possibilitat d’organitzar algun altra activitat, no prevista inicialment, es revisarà 
el pressupost assignat.  

Des de l’Ajuntament vetllarem perquè la programació cultural i d’oci tingui en compte, també, els  joves que podran proposar 
activitats del seu interès (concerts, xerrades, tallers, cursos, etc.). 

Millorarem el Punt d’Informació Juvenil, amb una plataforma que assessori en temes que demanin els joves, com per exemple, 
feina per a l’estiu, colònies i camps de treball, pràctiques en empreses i  a l’estranger, pisos compartits, beques nacionals  i 
internacionals, decisions sobre què estudiar, etc.  

Rés d’això no tindrà èxit si els joves no disposen d’un espai propi. Cercarem un espai per al Casal de Joves, que serà 
autogestionat. Mentrestant farem possible que la sala annexa sigui un punt de trobada per a ells. 

 

TXB: 

Hem elaborat un Pla de Joventut que esta en vigor, que pensem que esta ben definit, fet per una empresa seriosa i a on han 
col·laborat agents joves del poble. En aquest Pla de Joventut definim les actuacions i línies que es pretenen seguir des de la 
regidoria de Joventut. Dit això , Tot per Begues tenim diverses propostes per millorar la vida dels nostres joves. El que tenim clar 
es que farem el possible per tenir un Casal de Joves, amb diferents ubicacions o idees, algunes ja bastant definides, creiem que 
aviat potser una realitat. 

Un altre dels nous projectes, es la Escola d’Oficis de Begues ( EOB ) per tal de formar-se en estudis de FP i fomentar així la 
emprenedoria local. 

Crearem una xarxa web amb espai especial al web municipal pels joves. 

Involucrarem als joves perquè formin part de  Radio Begues per tal de augmentar així la seva participació i ajudin a dinamitzar-
la. 

Continuarem donant suport com he fet aquesta legislatura a les Penyes de Festa Major.  

Redissenyarem les festes locals on la participació  juvenil en el disseny de la programació sigui mes alta, amb projectes que 
il·lusionin i engresquin als joves, per fer-lo mes atractiu al públic en general. 

Incentivarem als joves emprenedors per l’obertura de noves empreses a Begues. 

 

ERC: 

- Actualitzarem i millorarem el Pla Local de Joventut com a eina bàsica per al desenvolupament de les polítiques de juvenils en 
formació, emancipació, creació, participació i oci i lleure. 

- Potenciarem i dinamitzarem l’actual Punt d’Informació Juvenil perquè esdevingui un Servei de Recursos dirigiat a fomentar 
l’autonomia i l’emancipació del jovent. 

- Proposarem un nou espai de trobada juvenil i autogestionat que responsabilitzi als usuaris en l’organització d’una programació 
d’activitats saludables per a adolescents i joves. Així doncs, l’espai de trobada serà triat per consens, després d’elaborar la 
revisió i l’actualització del Pla d’Equipaments Culturals de Begues. Una de les propostes podria ser l’edifici de l’Antic Ambulatori. 

- Impulsarem programes per a joves creadors per a donar suport i promocionar les iniciatives en l’àmbit musical, artístic, literari i 
audiovisual. 
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- Ampliarem l’horari de la Biblioteca Municipal La Ginesta en els períodes d’exàmens per a fer una sala d’estudi nocturn. 

 

PP: 

Cambiaremos la ordenanza de usos de la zona centro para facilitar el establecimiento de locales de ocio para jóvenes durante el 
día y fomentaremos la instalación de  algunos locales de ocio nocturno fuera del casco urbano, tanto para jóvenes  como para 
no tan jóvenes. 

También ajustaremos el horario comercial de la restauración a la realidad de la actividad. 

Fomentaremos la creación de espacios de ocio para los jóvenes de forma que no tengan la obligación de tener que marchar del 
pueblo para divertirse o desarrollar actividades culturales. 

La política municipal de los jóvenes la desarrollarán los mismos jóvenes y será coordinada por un joven. 

Facilitaremos y fomentaremos la iniciativa privada para la creación de espacios lúdicos, a la vez que desarrollaremos 
infraestructuras municipales para el ocio y deporte. Sobre todo apostamos por impulsar un salón recreativo con billares, mesas 
de ping pong y futbolines donde nuestros jóvenes puedan pasar las tardes de invierno sin tener que molestar en los cajeros 
automáticos. 

Fomentar la relación social entre nuestros jóvenes, mediante la cultura, el deporte y el ocio, es una forma de asegurar la buena 
convivencia futura y una forma de generar sentimiento de pertenencia al grupo, a la sociedad beguetana. 

No fomentarlo es generar indiferencia por el entorno más cercano.  

 

GdB: 

Cal fer un veritable esforç per concretar que es fa amb tots els equipament municipals, hi ha hagut massa resposta no 
reflexionada a l’hora d’ocupar-los i de gestionar-los en el seu conjunt. Aquesta és la primera tasca que hem de fer. I ho hem de 
fer amb els tècnics municipals, les entitats i la ciutadania interessada com el jovent. A més s’ha de fer en el primer trimestre 
desprès d’eleccions. Però dependrà molt, com tot el que es digui en el debat, dels pactes post-electorals, ja que no es pot fer 
cap acte participatiu si no tens intenció de complir allò que sorgeixi del debat ciutadà.  

Com a concreció proposem repensar  amb els joves la reestructuració de la sala annexa com a espai d’esbarjo, encara que hi ha 
d’altres opcions i obrir biblioteca en època d’exàmens fora de l’horari habitual.  

Ajut a persones emprenedores i reducció de taxes a les persones que els contractin. 

 

CiU: 

Habilitarem un espai d’oci amb tirolines, tobogans i zona de bici-cross per als joves, molt a prop del C. Cívic. 

El C. Cívic ha de ser l’eix vertebrador de la cultura i l’educació local en tots els àmbits. El nostre objectiu és potenciar tan  la 
biblioteca com la resta dels espais ubicats en ell, per això incrementarem les activitats que s’hi porten a terme com : concerts 
per a joves, promoció dels grups locals. Ampliarem el fons documental de la biblioteca progressivament: per exemple amb més 
pel·lícules de vídeo i hores del compte per als més infants. 

 

 

Equipaments i Serveis 

5.- Quins projectes teniu en referència als equipaments municipals? Concretar en: zona esportiva i gestió del Centre Cívic. 

TXB: 

Revisarem seriosament el contracte amb l’empresa GEAFE concessionari de la piscina municipal, instal·lacions obsoletes, poc 
material al gimnàs, etc. Volem una nova gestió i millora de la instal·lacions. 

Elaborarem el Pla Director de les instal·lacions esportives, pensem que es del tot necessari per fer una valoració real del que 
tenim i que ens manca, a mes volem fomentar l’esport perquè pensem que cal afavorir i potenciar qualsevol practica esportiva 
fins i tot aquells minoritaris. Per tant doncs, ens calen instal·lacions adequades. 

La resta dels equipaments del municipi pensem que son suficients, segurament millorables, per tant realitzarem un estudi de 
tots els equipaments per revisar-ne l’ús i observar les manques dels edificis o necessitats de les entitats, si cal podem redefinir el 
mapa d’equipaments. 
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Estudiarem ampliar la programació, activitats i horaris del Teatre El Goula i del Centre Cívic El Roure, augmentar la seva ocupació 
en horaris que esta ara està tancat. 

 

ERC: 

EQUIPAMENTS CULTURALS 

- Farem i posarem en marxa el Pla de Gestió del Centre Cívic El Roure per a garantir la seva viabilitat social i econòmica que 
constarà d’un manual de procediments, un pla de viabilitat, un pla de desenvolupament, un pla de màrqueting i comunicació, un 
pla de seguretat i manteniment, mètodes d’avaluació i millora i memòries d’activitats i justificacions econòmiques.  

- Garantirem una programació d’activitats i espectacles culturals per a totes les edats i per a tot tipus de públic i posarem 
especial èmfasi amb una dinamització d’activitats culturalment riques i plurals i econòmicament sostenibles. 

- Farem un nou Pla d’Equipaments Culturals per tal d’optimitzar i millorar l’ús per part de les entitats i associacions beguetanes 
dels espais municipals com ara l’Antic Escorxador, Cal Pere Vell, el Petit Casal, l’Antic Ambulatori i la Nau).  

- Apostarem per l’aplicació de la gestió cívica dels equipaments municipals. La gestió ciutadana, o cívica, és una fórmula de 
gestió específica d’un equipament de titularitat municipal o d’un projecte d’intervenció acordada entre l’ajuntament i el teixit 
associatiu del territori objecte de la intervenció per la qual una entitat es fa càrrec de la gestió d’un equipament o projecte 
d’interès general. 

- Potenciarem la Biblioteca Municipal La Ginesta com a centre d’informació ciutadana i com a espai de trobada i de dinamització  
d’activitats culturals dirigides per a totes les edats (tallers, lectures dramatitzades, Contecontes…). 

- Augmentarem l’horari d’obertura de la Biblioteca Municipal La Ginesta com a sales d’estudi en els períodes d’exàmens.  

ESPORTS I ACTIVITAT FÍSICA 

- Crearem un Servei d’Esports que planifiqui, optimitzi i coordini tots els recursos i equipaments esportius municipals com són la 
Piscina Municipal, el Camp de Futbol, el Poliesportiu Municipal i les instal·lacions de tennis i frontennis amb l’objectiu de donar 
un millor servei a l’esportista (horaris i preus), a les entitats i als clubs esportius. 

- Crearem el  Consell de l’Esport Beguetà, amb la participació de totes les entitats esportives federades, escolars i de lleure, per 
poder definir i avaluar de manera conjunta les polítiques esportives municipals. 

- Potenciarem, d’acord amb els centres docents i les associacions esportives escolars, la pràctica esportiva en horari 
extraescolar. 

- Programarem inversions adequades per al manteniment, la millora i l’adequació dels equipaments esportius de xarxa bàsica 
(camp de futbol, poliesportiu municipal, piscina municipal i pistes de tennis). 

- Crearem un circuit d’activitat física a l’aire lliure, especialment orientats a l’activitat per a la gent gran. 

- Construirem un espai esportiu d’accés lliure basat en una pista polivalent d’ultima generació per a l’ús de diferents esports 
(bàsquet, futbol, handbol, voleibol, tennis i bàdminton). 

- Garantirem que el bar de les instal·lacions esportives i la sala annexa doni un servei de qualitat a tots els clubs esportius i a tots 
els esportistes beguetans. 

 

PP: 

Cambiaremos la ordenanza de usos de la zona centro para facilitar el establecimiento de locales de ocio para jóvenes durante el 
día y fomentaremos la instalación de  algunos locales de ocio nocturno fuera del casco urbano, tanto para jóvenes  como para 
no tan jóvenes. 

También ajustaremos el horario comercial de la restauración a la realidad de la actividad. 

Fomentaremos la creación de espacios de ocio para los jóvenes de forma que no tengan la obligación de tener que marchar del 
pueblo para divertirse o desarrollar actividades culturales. 

La política municipal de los jóvenes la desarrollarán los mismos jóvenes y será coordinada por un joven. 

Facilitaremos y fomentaremos la iniciativa privada para la creación de espacios lúdicos, a la vez que desarrollaremos 
infraestructuras municipales para el ocio y deporte. Sobre todo apostamos por impulsar un salón recreativo con billares, mesas 
de ping pong y futbolines donde nuestros jóvenes puedan pasar las tardes de invierno sin tener que molestar en los cajeros 
automáticos. 
Fomentar la relación social entre nuestros jóvenes, mediante la cultura, el deporte y el ocio, es una forma de asegurar la buena 
convivencia futura y una forma de generar sentimiento de pertenencia al grupo, a la sociedad beguetana. 
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No fomentarlo es generar indiferencia por el entorno más cercano.  

 

GdB: 

Una opció seria tornar la sala annexa al jovent i que la gestioni, tot i que veiem d’altres opcions, el més important és que 
disposin d’un espai definitiu. Pel que fa al centre cívic, des del nostre punt de vista, s’ha d’orientar a la ciutadania i no a ser un 
centre cultural que defugi les activitats de les associacions i entitats, que és a qui veritablement s’ha de recolzar i reconèixer la 
seva vàlua. Sense excloure res, s’ha de saber que es vol prioritzar. Per tal de definir quina és la gestió del centre cívic s’ha de 
plantejar de forma participativa quina és la seva funció pública: si ha de ser un centre de cultura o un centre cívic, és a dir, 
prioritàriament per a les entitats. 

Pel que fa a la zona esportiva hi ha temes a replantejar: Noves fórmules per rendabilitzar la piscina 
i la zona esportiva amb nous esports . Arranjar temes endèmics com l’ampliació dels vestidors . I ser més flexible amb 
l’obertura dels centres lúdics municipals en horari nocturn per fer‐hi tallers culturals i/o  activitats  esportives puntuals.  

 

CiU: 

Zona esportiva: 

Elaboració d’un Pla Director per a dissenyar el futur de tota la zona esportiva.  

Nous vestidors als vestuaris del Cf begues 

Millora de la seguretat al poliesportiu Jaume Viñas 

Gestió del Centre Cívic: 

La regidoria de cultura ha encarregat a l’ empresa Triade (especialitzada en la gestió d’ equipaments culturals) un Pla de Gestió 
del Centre Cívic, per tal que l’ equipament  incrementi i millori la seva gestió amb els mitjans dels que disposi l’ Ajuntament. 
El Pla de Gestió cultural del centre cívic, requereix partir del coneixement i d’un anàlisis profund del context socio-cultural de 
Begues, així com de les seves necessitats. Cal reflexionar sobre els objectius a  assolir a curt i mig termini i dissenyar-ne les 
estratègies. 

La gestió i planificació cultural que volem, ha de ser  transversal i ha d’ implicar a tots els agents i grups del teixit cultural i 
associatiu beguetà. El Pla de gestió, no ha de ser un document estàtic, ha de ser capaç de adaptar-se a la progressió de les 
necessitats culturals del nostre poble a mesura que aquestes vagin variant.  

 

EB-ICV:  

Ampliarem les hores de funcionament del Centre Cívic i de la Biblioteca i obrirem el Centre Cívic en cap de setmana. Plantegem 
que la gestió del Centre sigui compartida amb les entitats que l’utilitzen i  farem un veritable Pla de gestió cultural amb la 
col·laboració i vistiplau d’aquestes entitats com a eina fonamental per a la dinamització cultural i social de Begues.  

La zona esportiva és la instal·lació municipal que aplega un major nombre de persones, tant en els entrenaments diaris, com en 
els partits de cap de setmana. Volem promoure i vetllar per l’esport de la mateixa manera que ho fem per la cultura. 
Elaborarem un projecte global per a la zona esportiva que inclogui l’ampliació de l’espai de vestidors, l’estudi de la segona 
graderia, l’arranjament del campito, i la urbanització de tota la zona. Redactarem, també, un Pla de gestió de l’esport que 
inclogui les dues piscines. 

Promourem el lloguer d’espais municipals que estiguin disponibles a preus que siguin justos. 

Posarem en marxa una política de preus ajustats i abonaments per a la utilització de la piscina municipal. 

 

6.- Com valoreu les infraestructures urbanes i els serveis? Quines propostes teniu en aquests camps? Concretar en: neteja, 
millores en via pública i telecomunicacions. 

ERC: 

Valorem les infrastructures urbanes positicament tot i que cal desenvolupar millores en diversos espais com ara la variant o el 
Camí Ral, entre d’altres. Durant el capitol en referència a l’urbanisme fem menció de tot plegat. 

Pel que fa a les millores en serveis bàsics com la neteja de la via pública, enllumenat public, el servei de jardineria o el 
clavegaram públic vetllarem perquè els plecs de condicions amb les empreses concessionaries siguin justos i equilibrats: un 
servei eficaç i eficient a un preu cost raonable per la ciutadania. 
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PP: 

En relació als equipaments és necessari repensar-los en un pla director d'equipaments. Amb la posada en marxa del Centre Cívic 
han quedat sense utilitat o poc aprofitats certs equipament, com poden ser Cal Pere Vell, el Petit Casal, l’Hostal del Bosc, la Sala 
Annexa… 

Es tracta d’edificis que restaurats i adequats als usos necessaris donarien un servei important a la ciutadania de Begues. 

Respecte al Centre Cívic, per tots és sabut la nostra postura davant la seva construcció. Però una vegada construït i engegat 
considerem que cal treure-li un rendiment oferir a la ciutadania una tornada social. A més de la utilitat pública i d'oci que aquest 
tipus d'equipament ha d'oferir al ciutadà, plantegem aprofitar l'equipament per reforçar la nostra proposta turística: plantegem 
que el Centre Cívic comparteixi l'activitat anterior amb la de centre de convencions per a mitjanes empreses i col·lectius 
especialitzats, com puguin ser dels arqueòlegs. Tenim la intenció d'engegar, consolidar i institucionalitzar unes jornades anuals 
sobre arqueologia.  

La zona esportiva s’ha de convertir en un complexa on es puguin practicar un gran número d’esports. L’espai és apropiat per 
això. Encara que es tracta d’un projecte molt ambiciós pensem que es pot fer. Millorar i ampliar el número de les pistes de 
tennis i construir dos de padel, fer un skate park amb cara i ulls, ampliar les sales del gimnàs. Pel que fa al pavelló poliesportiu és 
un equipament que està sotmès a continus treballs de remodelació, ampliació, millora del paviment, etc. Any rere any els 
usuaris han de patir les obres que no s’acaben mai. Malgrat les continues obres i despeses els problemes continuen perquè no 
se'ls dóna una solució definitiva. 

I el camp de futbol presenta com a urgent reformar i ampliar els vestuaris, així com oferir un servei de lavabos i de bar a 
l'interior del camp.  Per a nosaltres, això, és important. 

També considerem que, per les característiques del nostre poble, Begues necessita parcs infantils repartits pels diferents barris. 
Els parcs infantils estan en el nostre projecte de govern. Estem convençuts que aquests espais ajuden a fer poble a establir i 
millorar les relacions interpersonals i sobre tot ajuden a la socialització dels nostres infants. Per això, i estant a la oposició, vam 
demanar parcs infantils en els barris on no hi ha.  

Considerem que han d'instal·lar-se aquest tipus d'equipament, sobretot, en Bon Solei, Can Amell, Cal Vidu, Mas Ferrer, la zona 
del Pou del Glaç i un altre un a la part alta de  Begues Park. 

 

GdB: 

Un handicap del model de poble que volem és que representa una despesa més gran en costos de serveis. Quan mes vertical 
menys despeses de serveis. Malgrat tot seguim apostant per aquest model de poble que aporta altres valors molts cops oblidats 
fins i tots pels qui defensen l’ecologisme. Per tant sabem que no es port incrementar la neteja indefinidament sinó racionalitzar 
les freqüències perquè arribi a tothom, hi ha sectors que es netegen cada dia, sectors que cada 15 i sectors que cada 6 mesos. 
Volem incentivar  la  neteja  de  parcel·les  privades  i  mantenir  franges  de  protecció  contra incendis a tot el nucli urbà. 

Pel que fa a millores en la via pública: Inversió en enllumenat públic a les zones on s’observi deficiència i substitució paulatina 
amb làmpades de baix consum. Continuar amb els accessos pendents que tallen l’accés a la zona centre o de la zona centre a 
diversos barris i a les passejades per la muntanya com Bartró, i Mas Ferrer) 

Accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda tot suprimint les barreres arquitectòniques 

Continuar amb el pla director de clavegueram que es va fer a inicis del 2000 que ja tenia actuacions d’adequació sobretot en 
llocs on la xarxa és deficitària o antiga o està malmès.  

Telecomunicacions: Solucionar cobertura Internet‐Mòbil (model similar a Ermu) Wifi general gratuït amb accés a les xarxes 
socials, sense limitacions a les zones més poblades. 

 

CiU: 

Begues és un poble amb un elevat i òptim nivell de serveis i d’infraestructures urbanes. 

En aquests 4 anys hem implantat nous models d’il·luminació -tipus Led- i reductors de flux per minimitzar els consums 
energètics, hem aconseguit que el gas natural arribi a Begues, hem signat convenis amb AGBAR per implantar nous sistemes de 
telemesura per l’estalvi d’aigua i per la millora del clavegueram i hem arranjat un elevat nombre de voreres dels diferents barris. 
Tenim 70 km de carrers, 140 km de voreres similar a Gavà. 

Tot això indica que tenim grans superfícies a preservar i a un increment en la millora dels serveis i despeses en el pressupost 
municipal. 

Considerem que tenim un nivell de neteja òptim per un poble de les nostres característiques . Ens agradaria educar en la 
corresponsabilitat de la ciutadania i en campanyes de sensibilització. 
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Millores en via pública:  

Pla de Gestió d’ arbrat i poda bianual dels plataners.  

Millora de l’accessibilitat reduïda en edificis i espais públics. 

Renovació de contenidors 

Tenim molt avançades converses amb proveïdors de fibra òptica per l’ implantació d’aquesta, durant l’ any 2015 a Begues.  

En aquests moments ja tenim signat un conveni amb una empresa proveïdora d’ ADSL 20  MG i telefonia mòbil i fixa. 

 

EB-ICV: 

Racionalitzarem els recorreguts per millorar la neteja viària del municipi. L’Ajuntament no  recepcionarà cap nova zona 
urbanitzada fins que estigui consolidada almenys en un 50% dels habitatges, i mentrestant requerirem als promotors que es 
facin càrrec del seu manteniment, tal com els correspon. 

Impulsarem un Pla estratègic de les telecomunicacions per fer arribar, a totes les llars,  infraestructures avançades, tant per 
fibra òptica com sense fils, que afavoreixin el teletreball i la creació i implantació de projectes empresarials innovadors d’abast 
interterritorial i internacional.  

Farem ús de la xarxa de telecomunicacions per millorar l’eficiència en els serveis de neteja i manteniment via pública (recollida 
intel·ligent, traçat recorreguts òptims, estalvi d’aigua, enllumenat intel·ligent, etc.). 

Afavorirem el contacte amb el Campus Universitari del Baix Llobregat (UPC) amb iniciatives similars a les engegades per altres 
poblacions (pràctiques, tallers, projectes, assessoria tecnològica, etc.) en l’àmbit de les TIC. 

Farem els projectes de millora dels barris pendents  i reduirem les barreres arquitectòniques en voreres i accessos que 
dificulten el pas a persones amb problemes de mobilitat.  

 

TXB: 

Voldríem millorar molt aquest apartat, pensem que les infraestructures son correctes, ja que tot el municipi esta urbanitzat , 
però això te un cost alt. Creiem que es una àrea on cal un esforç mes ampli per millorar sobretot la reparació de voreres, 
incidències de la via publica, neteja, etc. 

Pla de renovació de les infraestructures bàsiques de sanejament. 

Els parcs i espais lliures no han rebut l’atenció necessària i no compleixen la funció recreativa , efectuarem la remodelacions 
necessàries. 

Poda general dels plataners de manera que afecti menys a les persones al·lèrgiques i en tothom en general. 

Reparar carrers en mal estat. Asfaltat.  

Ens posarem en contacte amb les diferents companyies de telecomunicacions per tal de millorar el servei d’internet i tothom 
pugui gaudir de fibra òptica. 

 

 

Economia 

7.- Quines mesures dureu a terme en relació als impostos? Reduireu despeses del consistori? Com?  

PP: 

Pediremos una revisión catastral y bajaremos el coeficiente de actualización anual, de forma que el Impuesto de Bienes 
Inmueble baje sobre un 15%. También reduciremos el Impuesto de Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica, pasando de 
la media actual de 129 Euros a 49, como ya hicimos cuando estuvimos gobernando. 

Con todo ello, el conjunto de los ciudadanos de Begues dispondrán de algo más de 600.000 Euros en sus bolsillos. 

 

GdB: 

Les despeses del consistori tenen destí pràcticament adjudicat (neteja viaria, piscina municipal, actes de cultura, manteniment 
d’escoles, etc,) queda molt poc per a la discrecionalitat i és pràcticament impossible baixar despeses. Tot i  
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així, ens agradaria fer pressupostos participatius en les àrees on la despesa no està totalment adjudicada. Nosaltres creiem que 
l’esforç s’ha de fer per tal d’incrementar els ingressos. La nostra idea és baixar alguns impostos en funció de característiques 
socials i econòmiques.  

 

CiU: 

El nostre consistori no ha incrementat impostos en aquests 4 anys, tret dels que ens marca el govern central amb l’índex de l’ 
IPC anual.   

L’únic impost que està en ple procés d’actualització és l’ IBI, marcat per l’aprovació en plenari a l’any 2008, el qual no podem 
tocar (ni pujar ni baixar) sense acollir-nos a una bonificació del tipus de coeficient cadastral quan ho marqui el govern central. 
Mentrestant ens acollirem a mesures que ens permeti la llei i estarem a l’ aguait del moment en que es permeti qualsevol 
bonificació. 

En quant a la reducció de despeses, continuarem en la línea engegada incorporant criteris de sostenibilitat com l’ús de 
combustibles com la biomassa i de sistemes reductors de flux, etc.... Sistemes que puguin reduir les factures energètiques 
consistori. 

 

EB-ICV: 

La pressió fiscal sobre les persones ha de ser justa i progressiva, d’acord amb el que cadascú té. Revisarem la política 
d’impostos perquè els qui més tenen siguin els qui més paguin, i d’aquesta manera poder  fer més polítiques socials.  

Les diferents revisions cadastrals han estat poc afinades i s’hauria d’equilibrar millor la pressió fiscal.  

A l’Ajuntament ja s’apliquen mesures d’estalvi energètic com la biomassa, la silvopastura, la telefonia corporativa, l’enllumenat 
de baix consum, l’ús d’aigua pluvial, etc. Cal estendre-les a tots els edificis municipals. Continuarem aplicant polítiques de 
sostenibilitat energètica i energies renovables, que s’han demostrat efectives per reduir no només la despesa, sinó també les  
emissions de diòxid de carboni i de gasos d’efecte hivernacle.  

A més, promourem i cercarem subvencions per fer extensible aquestes mesures al conjunt de la ciutadania i a les empreses. 

Per estalviar, cal reduir les dedicacions dels càrrecs electes, de manera que únicament tres membres de l’equip de govern 
tinguin plena dedicació i la resta  mitja dedicació. També pensem reduir les despeses de protocol i representació, i racionalitzar 
les despeses de comunicació, web personal de l’alcaldia etc.  

Tenim bons funcionaris i bons tècnics, es tracta de rendibilitzar els recursos humans anant més lluny i fent més feina per 
aconseguir més finançament. 

Tots els projectes que s’emprenguin des de l’Ajuntament hauran de tenir una clara rendibilitat social i d’interès general. 

Posarem tot l’interès i els mitjans per fer efectiu el cobrament de les taxes d’ocupació d’Aena, Red Eléctrica, Telefónica, Endesa, 
Retevisión... que fins ara han estat evitant per mitjà de processos judicials.  

 

TXB: 

Un dels problemes que mes greus que tenim es l’ IBI, el que nosaltres proposem en baixar-lo però ens cal fer-ho de manera 
responsable. El primer es valorar el coeficient del valor real cadastral, que va pujar el 2010 després de l’ última revisió, per tant 
volem estudiar-ho be per realitzar aquesta operació. 

Buscarem noves fonts d’ingressos que aportin a l’Ajuntament i al municipi beneficis que siguin directes o indirectes aprofitant 
les oportunitats i promocionant el poble. 

El Fet comentat abans de reduir les regidories farà que l’elaboració del pressupost sigui mes compacte i per tant redueix 
despesa a curt termini. 

 

ERC: 

- Tendirem a la justícia, la simplificació i l’equitat del sistema fiscal municipal, amb la introducció de mecanismes que reparteixin 
la càrrega fiscal en funció de la capacitat de pagament i econòmica. En aquest sentit, es preveu utilitzar mecanismes com ara les 
subvencions i exempcions per a determinades situacions personals o familiars del subjecte passiu (desnonaments o situacions 
de pobresa extrema). Complementàriament, es promourà la tarifació social a les taxes i preus públics per accedir als serveis 
públics. D’aquesta manera, aconseguirem els objectius bàsics d’una política fiscal socialment compromesa, financerament 
eficient i fiscalment responsable.  
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- Promourem la implantació progressiva dels pressupostos participatius, inicialment, pel que fa al romanent de tresoreria, a fi 
que la ciutadania pugui decidir alguns aspectes dels pressupost municipal amb l’objectiu de buscar la coresponsabilització de la 
població en la gestió pública.  

- Evitarem taxes d’obertura de negoci desproporcionades, especialment per a les petites i mitjanes empreses.  

- Prioritzarem, en l’elaboració pressupostària, la despesa i la inversió destinades a la promoció de l’activitat econòmica local i a 
serveis socials bàsics com a mesures per a fomentar l’ocupació i la cohesió social. 

- Farem contenció de la pressió fiscal (impostos directes) dins d’uns límits raonables i amb una clara vocació dirigida a destinar 
els increments d’ingressos fiscals a la contenció del dèficit local.  

 

8.- Com fomentareu l’ocupació laboral a Begues? Com potenciareu la iniciativa empresarial i el comerç local?  

GdB: 

Creiem que la millor manera de donar resposta a aquests dos temes passa per incrementar el turisme, sempre partint de la base 
que volem turisme de qualitat i no massificat (el que es potencia a través de cittàslow). Aquest turisme ens donarà més llocs de 
treball i més vendes al comerç. Per altra banda el treball que ja s’ha vingut fent des de la regidoria aquests 4 anys de mantenir 
campanyes fixes com les estacionals i la nit d’estiu que va ser un èxit, elaborar la guia de comerç, potenciar l’artesania, etc, i 
sobretot, donar suport a les propostes de la taula de comerç.  

Com a nova aportació ajudar a les persones que volen endegar un negoci tot facilitant la gestió i eliminant burocràcia municipal 
així com reduint les taxes tal i com hem dit a l’apartat de joventut. Un altra idea és que l’empresari que agafi en practiques o 
contracti laboralment per més d’un any a una persona de Begues tindrà una bonificació en les taxes  municipals  

 

CiU: 

Crearem plans d’ocupació locals per a persones aturades afavorint l’emprenedoria i l’auto ocupació amb recursos propis i també 
plans d’ocupació amb els recursos provinents d’altres administracions. 

Mantindrem els programes específics de formació que hem engegat aquesta legislatura com “ l’ Enfeinat” o el “Dijous et mous”  

Impulsarem campanyes de promoció i activació econòmica coordinades amb l’associació PIMEC del B. Llobregat. 

Seguirem donant suport a activitats relacionades amb el territori. 

 

EB-ICV: 

L’ocupació laboral és una de les nostres prioritats, i durem a terme el Pla Nova Economia, Nova Ocupació, amb l’objectiu de 
crear llocs de treball en l’àmbit dels serveis socials, l’economia verda i la cultura. La majoria de les iniciatives que volem endegar 
generaran llocs de treball: la gestió forestal i l’ampliació de la biomassa, la silvopastura i les empreses derivades, la recuperació 
del cinturó agrícola,  els nous estudis, el co-working, el turisme local, la marca “Begues” o el projecte arqueològic de la cova de 
Can Sadurní. 

També crearem un espai per a emprenedors, viver d’empreses i treball compartit. Potenciarem la diversificació amb polítiques 
actives d’ocupació i activitat econòmica, mitjançant una Oficina d’ocupació i desenvolupament local. 

Promourem el comerç de proximitat, la marca “Begues” i el cooperativisme entre comerços amb una Oficina de promoció 
econòmica. Dotarem els comerços d'eines i recursos per incorporar els seus negocis al món digital i estendre la seva àrea 
d’influència a altres mercats més enllà del local. 

 

TXB: 

Continuarem donant tot el suport necessari al SOL (Servei d’Ocupació Local) que en els últims anys a esdevingut l’eina de treball 
per reduir l’atur. 

Dotarem de mes recursos i oportunitats al comerç local de proximitat, unificarem també en una sol pagament anual viable dels 
vetlladors bars i restaurants, modificació ordenança vetlladors per fomentar el consum. 

Donarem suport aquelles iniciatives privades que siguin respectuoses amb el model de poble i fomentin  llocs de treball. 
Actualment som coneixedors com membres del Equip de Govern del projecte “Terra de cavalls” el qual, hem estudiat i valorat 
en aquesta legislatura i considerem que es valuós pel nostre municipi ,ja que donarà importants llocs de treball.  

Ja l’hem comentat en el apartat de Joventut, incentivarem als joves emprenedors per obrir noves empreses que ho lligarem 
també amb la futura Escola d’Oficis. 
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Cal fomentar la creació de noves empreses sostenibles i respectuoses amb el Medi Ambient, que donin oportunitats a la 
ciutadania. 

 

ERC: 

- Signarem un acord amb diversos ajuntaments del Baix Llobregat per fer prospecció empresarial i afavorir el Friendly For 
Bussiness, municipi amic dels negocis generador d’empreses i ocupació. 

- Establirem una borsa de treball municipal de fàcil accés —operativa telemàticament— a què puguin accedir ocupadors i 
demandants d’ocupació, en coordinació amb les empreses del municipi i la resta de la comarca, per conèixer les necessitats del 
teixit empresarial. 

- Reforçarem i ampliarem l’horari d’atenció al públic del Servei d’Orientació Local (SOL) per facilitar el dret al treball i garantir 
l’assessorament en matèria laboral. 

- Continuarem garantint la formació per a persones en situació d’atur a través de programes d’assessorament laboral, l’aula de 
recerca actica de feina i la formació específica orientada a la demanada i a les oportunitats del mercat laboral beguetà i 
comarcal. 

- Promourem més Plans d’Ocupació Municipals per a persones en situació d’atur de llarga durada i persones amb discapacitats. 

- Vetllarem per la formació i la inserció laboral de les persones desocupades, amb especial atenció als col·lectius amb risc 
d’exclusió social, i també dels que tenen una integració més difícil al mercat laboral: joves, dones i més grans de 45 anys.  

- Promourem el voluntariat entre sèniors prejubilats i jubilats, amb bagatge professional, per fer tutories per a persones 
emprenedores i recercadores de treball. 

- Adaptarem la formació que s’ofereixi des del municipi amb les competències necessàries per cobrir les vacants de les empreses 
locals. 
- Potenciarem la creació d’empreses cooperatives i amb finalitats socials. 

UN COMERÇ MODERN I DINÀMIC. 

- Potenciarem la campanya Jo compro a Begues per tal de promocionar el consum a les botigues i comerços del nostre poble. 

- Buscarem espais de diàleg i col·laboració amb les entitats de comerciants dels municipis per generar accions d’actuació 
conjuntes (fires, jornades, setmanes temàtiques...). 

- Garantirem la definició d’un model comercial estratègic beguetà que identifiqui i potenciï  l’eix comercial del centre del poble. 

- Facilitarem la informació sobre els locals buits i agilitzarem les tramitacions d’obertura per a nous comerços. 

- Promourem activament l’ús de la llengua catalana en el comerç urbà, tant en la retolació com en l’atenció al client, difonent el 
missatge que l’idioma és un valor afegit a la qualitat del servei. 

- Fomentarem i donarem suport als mercats i a les fires artesanes per establir canals de comercialització dels productes de KM 0, 
artesans, especialitzats i amb denominació d’origen. 

 

PP: 

Con nuestros proyectos se crearán más de trescientos cincuenta puestos de trabajo en nuestra localidad. 

Fomentaremos la economía de servicios sobre dos pilares principales dentro de nuestro proyecto turístico (llamado Begues 
Distrito Turístico de Barcelona): impulso al Proyecto denominado Tierra de Caballos, ya iniciado por el PP cuando estuvo en el 
gobierno municipal y la creación del Parque Arqueológico del Macizo del Garraf, en torno a la Cueva de Can Sadurní. 
Estos proyectos no afectarán a la calidad de vida de nuestro pueblo e incidirán directamente, también, sobre el comercio local, 
favoreciendo su crecimiento. 

Llevamos 4 años trabajando para hacer de Begues un pueblo de posibilidades y oportunidades, un pueblo donde los ciudadanos 
tengan la opción de poder quedarse a trabajar, si quiere 

Aprovechando la intención de Turismo de Barcelona de conseguir que los turistas que visitan la ciudad se quedan al menos un 
par de noches más, Begues puede ser uno de los destinos de los circuitos extraordinarios ofrecidos. Para ello, junto con 
inversiones privadas pondremos en marcha, entre otros, los siguientes proyectos: 

-Parque Arqueológico con un museo paleontológico y otro museo de la cerveza. 

-Impulso definitivo al proyecto denominado “Terra de Cavalls”, inicado por nosotros en 2011 como “Ciudad del Caballo”.  

-El Bosque encantado de Begues. 
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-Instalación de una pista de airsoft. 

-Un camping para bungalows y caravanas. 

-Retomaremos nuestra propuesta de 2011 sobre la creación en Begues de un centro permanente de degustación de productos 
de denominación de origen. 

-Recuperaremos la Fiesta del Agua. 

La vida y el gozo de un pueblo se mide por la actividad de su comercio. Al nuestro hay la necesidad de ayudarlo a salir del letargo 
y facilitar que nuestros vecinos puedan realizar sus compras en el pueblo. 

El conjunto de nuestros proyectos y el esfuerzo desde el Ayuntamiento para reavivarlo facilitará un buen matrimonio entre el 
comercio local y los ciudadanos. 

Aparte de las posibles ayudas institucionales por las que lucharemos conjuntamente con los propios comercios, desde nuestro 
proyecto de turismo apoyaremos el comercio local fomentando que las marcas que vengan a nuestra Feria Permanente de 
Degustación de Denominaciones de Origen den la exclusividad de los productos a nuestros comerciantes. 

Por otro lado desplazaremos la celebración del mercado semanal al domingo con la intención de atraer a visitantes de fuera y 
para facilitar las compras de nuestros vecinos en el pueblo.  

De la misma forma, como habíamos anunciado varias veces en nuestras revistas, impulsaremos la implantación de dos centros 
de alto rendimiento deportivo con sendas federaciones deportivas. 

El turismo y los servicios son el futuro de un pueblo como Begues. Tenemos las condiciones adecuadas para hacer de estos dos 
sectores una fuente de riqueza. El patrimonio natural  que tenemos en el entorno de Begues es la mejor e insuperable materia 
prima para desarrollar un proyecto turístico de calidad. Ya hace tiempo que trabajamos sobre estas premisas.  

 

 

Medi Ambient 

9.- Creieu que cal millorar la gestió de l’entorn natural i la sostenibilitat mediambiental? Com? 

CiU: 

Si, sempre cal millorar per preservar el nostre entorn, per això hem lluitat i per fi després de molts anys hem aconseguit el 
compromís de restaurar la pedrera Montau II i retornar-la a l’espai natural i potenciant la silvopastura per mantenir les franges 
de protecció urbana i la neteja de rieres. 

Queda pendent resoldre el tema de les línees d’alta tensió que passen pel mig del casc urbà i des de CIU estem disposat a donar 
una resposta definitiva. 

Continuarem en aquesta línea. 

 

EB-ICV: 

Treballarem per un aprofitament forestal i agrícola sostenible, i afavorirem la biomassa, la silvopastura i les empreses 
derivades, el manteniment de camins i accessos a masies, i la prevenció d’incendis. Consolidarem un cinturó agrícola i forestal al 
voltant del poble. Recuperarem veritables horts urbans i cooperatius. 

Millorarem i cuidarem l’entorn natural i farem que la gestió de les zones boscoses i agrícoles funcioni.  Aconseguirem que els 
propietaris col·laborin i instarem les associacions de propietaris forestals a fer els deures. Donarem valor a la nostra agricultura 
des de l’Administració. Propiciarem convenis amb les associacions forestals i agrícoles del territori, com Unió de Pagesos, 
l’Institut Agrícola Sant Isidre o l’Associació de Propietaris Forestals del Baix Llobregat, entre d’altres.  

Crearem figures de planejament, com els catàlegs, que afavoreixin la preservació de les masies i els llocs d’interès paisatgístic, 
ecològic, etc.  

Exigirem a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que continuï amb la restauració de l’abocador de la vall de Joan, sobretot en la 
part que correspon a Begues, tal com s’ha fet en la de Gavà. Així mateix vetllarem per la restauració de la pedrera Montau II. 

Continuarem insistint perquè el Govern de Catalunya declari el Garraf com a Parc Natural. 

 

TXB: 

Begues gaudeix d’un entorn privilegiat que cal preservar, cuidar i conservar, es per això que la regidoria de Governació va crear 
la Unitat Local de Medi Ambient dins la Policia Local. Aquesta a estat l’encarregada de tots els temes que afecten al Medi 
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Ambient, continuarem aquesta tasca i li aportarem mes mitjans ja que l’experiència a estat del tot positiva. L’entorn natural  
representa el nostre principal patrimoni, senyal d’identitat i garantia de la nostra qualitat de vida, per tant es una prioritat la 
defensa activa d’aquest llegat i per això estarem sempre al costat  dels Bombers Voluntaris i de totes aquelles entitats i persones 
que es dediquin aquest fi. 

Fomentarem i augmentarem les campanyes de consciencio del reciclatge. 

Podarem tots els plataners de Begues per millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen al·lèrgies així com també pel 
bon desenvolupament dels arbres. 

Incentivarem les energies renovables. 

Aprofitament l’ us racional del boscos de Begues (Biomassa) 

Punts de càrrega de vehicles elèctrics. 

Incentivarem l’ us de la bicicleta. 

 

ERC: 

Els beguetans i beguetanes han d’incorporar l’espai agrari com un equipament més de la ciutat i, per tant, hem de dotar aquests 
espais de la rellevància que es mereixen. 

Cal tenir molt present les aportacions entorn el concepte i el paradigma de les ciutats intel·ligents (smart city), un nou concepte 
que cal tractar globalment, i no deixar-nos enlluernar per les propostes de les grans corporacions que, darrere d’aquest nou 
concepte, només hi tenen l’incentiu econòmic lligat als canvis tecnològics. 

El patrimoni natural beguetà 

Vetllarem pel manteniment de la qualitat del patrimoni cultural i natural dels municipis com a element que configura la identitat 
local i potenciar-la com a generadora d’atractiu turístic i d’activitat econòmica. 

Una planificació sostenible 

- Promourem una planificació local que posi en valor els recursos naturals, que inclogui el paisatge, els espais protegits, les 
capacitats productives del sector primari i de la indústria de transformació derivada de la producció agroalimentària. 

- Fomentarem els sistemes de connexió biològica entre els espais oberts, l’espai construït i les masses forestals, i elaborar plans 
de gestió i preservació, en l’àmbit local, dels espais oberts amb interès ecològic o paisatgístic. 

- Ordenarem les camps marginals per dignificar-los i que esdevinguin un element enriquidor del paisatge periurbà. 

- Treballarem per trobar la plena integració entre la protecció del territori i l’activitat del sector primari, perquè interactuïn i es 
reforcin mútuament i no a l’inrevés, com sovint passa. 

- Establirem estratègies de desenvolupament local en tots els sectors a partir de la presència de figures de protecció de cada 
territori. La ciutadania ha d’acabar considerant la protecció del territori com una oportunitat única de desenvolupament. 

La gestió dels recursos en l’àmbit municipal 

Cap a un Begues eficient i 100 % renovable 

La biomassa és ja un clar generador d’economia local i supramunicipal. En tenim exemples clars on s’han implicat tots els agents 
(treballador/propietaris/administracions) i que comencen a generar expectatives de consolidació. 

Cal, doncs, una aposta clara des de l’Ajuntament de Begues per rellençar el projecte la biomassa a Begues.  

Iniciarem un pla estratègic de millora energètica del municipi i un pla local d’estalvi i eficiència energètica mitjançant la  
introducció de mesures de foment com ara auditories gratuïtes, fins i tot amb plans d’ocupació local per a la formació de tècnics 
que puguin efectuar aquestes tasques. 

 

PP: 

l nostre entorn “és la millor i insuperable matèria primera”. Pensem que la bona gestió dels boscos és indispensable per 
mantenir i protegir el patrimoni natural. 

Aconseguir que els propietaris forestals tinguin una sortida viable, econòmicament parlant, per conservar les zones arbrades en 
bon estat, és fonamental.  

Però hem de tenir en compte, també, que sostenibilitat i medi ambient  per a nosaltres es aconseguir un millor transport públic 
que faciliti els desplaçaments dins i fora de Begues. Sostenibilitat i medi ambient és anar incorporant mica en mica el avenços 
tècnics a les infraestructures municipals per reduir consums energètics. Sostenibilitat i medi ambient  és crear treball a prop per 
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estalviar temps i combustible. Sostenibilitat i medi ambient és reduir la emissió en paper de documents en la tramesa de 
documentació i fer-ho telemàticament.  Sostenibilitat i medi ambient és reduir l’ impost de circulació  a les persones que, per 
exemple, decideixin comprar un cotxe elèctric. Sostenibilitat i medi ambient són moltes coses que s’han d’anar incorporant en 
tots els àmbits de la nostra vida i de l’administració local, no tan sol el que l'esquerra defineix com a medi ambient i 
sostenibilitat. El concep és molt més ampli. 

I dins de les nostres accions al medi ambient no podem obviar que pretenem llançar un PQPI de medi ambient per tenir al 
nostre poble veritables professionals del tema.  

Hi ha qui diu que els del PP no estan interessats a conservar l'entorn. Segurament que s'obliden en dir això que els meus 
companys i jo vivim a Begues i ho fem perquè volem i ens agrada. Si no viuríem en una altra població. Si en el seu moment vam 
decidir venir a viure aquí va ser per això, perquè ens agrada el seu entorn.  

 

GdB: 

L’entorn natural i el seu equilibri és un dels nostres eixos. Part es basa amb elements comuns: Manteniment arbrat. 
Control espècies invasores. Control  elements  al·lèrgics,  poda  selectiva  en  funció  d’aquests  factors,  tractament  fitosanitari  i 
control de plagues amb mesures ecològiques ( per ex. Marietes contra el pugó). Control de l’aire. 
Control de plagues i protocol d’actuació mosquit tigre entre molts d’altres com el seguiment de la gestió de boscos i la biomassa.  

Però a més aportem una proposta força més original: el Projecte  Begues  t’estima   que es basa en harmonitzar  la  convivència,  
respecte  i  educació  entre  persones i animals.  

Lluitarem  contra la llei que penalitza la col·locació de medis per a que cada vivenda pugui ser el més autosuficient possible en 
energies renovables. 

Valoració de la natura: recuperació d’espais naturals, catàleg d’arbres monumentals. I moltes altres mesures que tenen a veure 
amb reutilitzar i no només reciclar i abaratir costos energètics des de totes les vessants. En aquests aspectes creiem que la 
ciutadania te molt a dir i moltes propostes per ser estudiades a fons. 

 

 

Participació i Transparència   

10.- Quines accions dureu a terme pel que fa a la transparència i la participació ciutadana? 

EB-ICV: 

Crearem un Consell ciutadà com a base de la participació de les persones i associacions en els afers públics. El consell tractarà 
temes importants como poden ser pressupostos, modificacions de pressupostos projectes urbanístics i/o d’edificis i serveis 
importants, etc. Demanarem informe preceptiu al Consell ciutadà previ a les actuacions de l’Ajuntament. 

Elaborarem uns pressupostos participatius, assegurarem la plena transparència municipal. Garantirem uns mitjans de 
comunicació públics i de qualitat, amb la creació d’un Consell de comunicació obert, participatiu, autònom i dotat de recursos 
per vetllar per la pluralitat de les publicacions municipals. Recuperarem Ràdio Begues i refarem la web municipal per fer-la més 
accessible. 

Tornarem a fer del nostre Ajuntament, un ajuntament participatiu i transparent. En aquest sentit recuperarem  les 
competències del Ple que actualment estan delegades a l’alcaldia i a la Junta de Govern. Tornarem a convocar Ple municipal 
cada mes.  

 

TXB: 

Crearem l’Àgora Publica, una reunió de caràcter obert a tothom, convocada per debatre temes d’interès pel poble.  

Al web municipal, farem un canal de participació i opinió, on cada persona tindrà el seu compte personal i podrà gestionar totes 
les seves instàncies, queixes, opinions obtenint sempre una resposta des de l’àrea de gestió que correspongui. 

Definirem i implantarem pressupostos participatius perquè els veïns i veïnes puguin intervenir en l’elaboració del Pressupost 
Municipal. 

Major operativitat i participació en algunes comissions i consells municipals. Convertirem aquests òrgans en vinculants per 
l’Ajuntament, per tal que puguin aportar idees i generin projectes mancances i problemes i es puguin prendre les decisions 
adequades en cada tema. 
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El Butlletí Municipal. Crearem un comitè editorial per elaborar el Butlletí Municipal, integrat de forma parietària per totes les 
forces polítiques i dirigit per una per una persona independent triada per consens, els grups municipals comptaran amb una 
pàgina pròpia per exposar les seves consideracions. 

Publicarem al web les retribucions  dels càrrecs electes i ajudes als partits. 

Sotmetrem a consulta prèvia a la ciutadania els projectes municipals mes significatius per la població, i l’acompanyarem d’un 
estudi de viabilitat i pla de comunicació. 

 

ERC: 

GOVERN OBERT 

Transparència 
- Introduirem mesures de transparència, facilitant, amb les oportunitats que les noves tecnologies ens ofereixen, la informació 
relativa a tots els àmbits de la gestió municipal, des de l’execució dels pressupostos municipals, els convenis, els contractes, les 
relacions de llocs de treball i les modificacions dels treballadors públics, la declaració patrimonial dels càrrecs públics, la 
prestació de serveis i els seus costos… 
- Aplicar mecanismes d’especial transparència en els criteris d’adjudicació municipals; això és, dels ajuts, sobretot pel que fa a 
l’habitatge, de les places en centres educatius i dels serveis socials bàsics. 
- Implicarem els servidors públics al servei de l’ajuntament en la definició i implementació de les mesures de transparència i 
participació de la ciutadania. 
- Auditarem dels serveis públics: en cas que les empreses prestadores de serveis públics obtinguin beneficis desproporcionats 
per la prestació d’un servei o que el servei tingui un cost excessiu per al consistori, caldrà estudiar les formes per evitar-ho, entre 
les quals, la municipalització dels serveis públics o la mancomunitat dels serveis amb altres municipis.  

Participació 

- Crearem dinàmiques i instruments de representació efectiva i activa de la ciutadania, mitjançant la creació de consells o 
comissions sectorials, territorials o veïnals de participació que tindran en el consell del poble la màxima representació. La funció 
pedagògica, assessora i d’anàlisi de les diverses polítiques públiques municipals estarà garantida per l’equip de govern de 
l’ajuntament. 

- Exercirem polítiques de democràcia 2.0: vot per internet, enquestes i consultes populars en qüestions que resultin rellevants 
per a Begues. 

- Crearem un Consell de Comunicació que garanteixi que els mitjans de comunicació públics estiguin al servei de la ciutadania i 
que reflecteixin la pluralitat política i social del municipi. Cal garantir-ne la professionalitat i la independència.  

- Farem els pressupostos participatius i promourem una part de la incorporació del romament lliure del pressupost anual per 
destinat a inversió pública perquè sigui escollit a través d’un procés de participació ciutadana. 

- Proposarem la celebració de plens municipals cada mes com a mesura de transparència i proximitat amb la ciutadania de 
Begues. 

 

PP: 

La principal forma de transparencia es poner toda la información al alcance del ciudadano y de sus representantes. 

El ciudadano tiene derecho a estar bien informado sobre cómo se administran sus impuestos. Por eso pondremos a disposición 
de los ciudadanos unos medios de comunicación que estén al servicio del contribuyente, no al servicio de la imagen del político. 

Dignificaremos el Boletín Municipal, que será dirigido y realizado por profesionales independientes, a la vez que se le dará 
mayor cancha a la oposición. Ya cuando el PP estuvo gobernando, estableció como norma que en cada boletín saliera, en la 
contraportada, un concejal diferente, para que cada uno  de ellos pueda decir la suya. Ese ejercicio de democracia dejó de 
ejercerse en el momento que el PP dejó el Gobierno . 

Pero uno de los mayores déficits que tiene Begues comunicativamente es que la mayoría del pueblo no se entera cuando se 
celebra alguna actividad o bien ocurre algo importante. Para paliar esta situación, impulsaremos una radio por ondas, con una 
programación estable, que ayude a informar, formar, distraer y cohesionar a la ciudadanía. 

Por otro lado, el PP se compromete a consultar a la ciudadanía antes de tomar las decisiones oportunas en los temas de calado 
que se presenten. 

Nos comprometemos a escuchar a todos los ciudadanos, de la misma forma como lo hemos hecho hasta ahora, pisaremos la 
calle y la puerta de la Alcaldía estará siempre abierta para todos los ciudadanos de Begues. 
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Yo como periodista que soy de profesión, quiero para mi pueblo unos medios de comunicación de calidad y que cumplan con su 
función social, más allá de los intereses partidistas. Y me comprometo a que acabaremos con la opacidad imperante hasta 
ahora. 

 

GdB: 

Aquests dos temes per nosaltres son cabdals. Volem mantenir la qualitat informativa que hem tingut amb el 2 premis donats a 
la nostra regidoria de comunicació.(100% de transparència en informació) i el que varem proposar en el darrer govern de fer la 
presentació pública del pacte a debat, la presentació de les regidories a la ciutadania i el seguiment i avaluació. Si depengués 
només de nosaltres, voldríem que l’oposició tingués més protagonisme. Com hem dit creiem que la participació pot arribar a 
tots els nivells,  fins i tot per decidir els pressupostos o temes que afecten a un nombre important de persones com la mobilitat. 
Ara tothom es vol apuntar al carro de la participació però no tothom ho és ni de la mateixa manera. 

 

CiU: 

Continuarem amb el procés de millorar la transparència i augmentar els mitjans que varem iniciar l’any 2011, donant continuïtat 
a les reunions establertes des de l’ Ajuntament amb veïns de diversos barris i jornades de participació ciutadana obertes a tota 
la ciutadania. 

A les últimes dades del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, el municipi de Begues ha obtingut en aquesta última edició celebrada al 2014 en un 100% de transparència, veure 
Mapa Infoparticip@. 

Cal recordar que al 2011, partíem segons aquest organisme independent d’ un grau de transparència a la pàgina web de l’ 
Ajuntament, d’ un 35%. 

 

 

Polítiques Socials i Sanitat 

11.- Quins són els vostres projectes respecte la política social i els serveis sanitaris? Concreteu en ajuts, tercera edat i 
urgències 24 hores. 

TXB: 

Programes de voluntariat per la tercera edat. Fomentar la  col·laboració de la tercera edat en el dia a dia dels col·legis, compartir 
amb els nens les seves experiències i vivències. 

Suport  a l’ Espai de la Gent gran. Ajuda menjador Centre Cívic. 

Suport al CAP. 

Servei d’urgències mèdiques durant el cap de setmana. Negociarem si cal mútues privades per realitzar aquest servei SUD. 

 

ERC: 

ACCIÓ SOCIAL, PER UN POBLE COHESIONAT 

L’acció política d’Esquerra Republicana Begues es basa en el benestar de la ciutadania i se sustenta sobre uns principis 
d’universalitat en el dret d’accés als serveis socials i a la prestació de serveis per viure dignament. 

SALUT, PÚBLICA I UNIVERSAL 

- Mediarem amb el Departament de Salut per aconseguir el servei d’una ambulància medicalitzada a Begues, amb servei les 24 
hores. 

- Destinarem els recursos econòmics necessaris per a la prevenció i a la promoció de la salut, posant l’accent especialment en la 
gent jove, la gent gran, les dones i les persones nouvingudes. 

- Vetllarem per garantir una correcte poda dels plàtans, que patrimoni arbori beguetà, perquè disminueixin les molèsties de 
tipus al·lèrgic i respiratori. 

GENT GRAN 
- Potenciarem i millorem el nou Espai de la gent gran perquè esdevingui un punt de trobada generacional, públic i gratuït, on s’hi 
desenvolupin activitats dirigides de qualitat (taller de la memòria, informàtica, espai de tertúlia) i consensuades amb els 
usuaris/es. 

http://www.labcompublica.com/
http://www.uab.es/
http://www.uab.es/
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- Dissenyarem programames de suport a l’autonomia de la gent gran que viu sola per donar resposta a les necessitats de les 
persones grans sense plena autonomia i també a les persones i familiars que en tenen cura. 

 

PP: 

En una población de las características de Begues es totalmente necesario contar con un servicio médico de guardia y con un 
servicio de farmacia de guardia. Pero sólo la voluntad de los políticos permitirá que se cumpla. 

Hasta ahora o no ha habido esa voluntad o no se han dado los pasos necesarios, en unos casos, y, en otros, el no querer 
molestar a los dirigentes de su propio partido en el Govern o el no tener a nadie que recurrir han sido los motivos por los que no 
se ha conseguido o, incluso, no se ha intentado. 

El PP de Begues se compromete a perseguir el objetivo hasta las últimas consecuencias para que Begues disponga de servicio 
médico y de farmacia de guardia.  

Facilitar el acceso al centro del pueblo mediante un mini bus será una forma de ayudar a nuestros mayores, aquellos que 
disfruten aun de independencia y movilidad, para que puedan interrelacionarse y disfrutar de todos los servicios que les ofrece 
el municipio. 

Para los que no gozan de ese grado de independencia y en ayuda de los familiares que están a su alrededor, impulsaremos la 
puesta en marcha de un centro de día. 

En materia de viviendas protegidas, sobre todo, lucharemos por la buena gestión de las viviendas sociales que tenemos 
concedidas y, dado el momento de crisis que vivimos,  negociaremos con la Generalitat para que nos concedan 10 viviendas 
más, para poder atender las necesidades existentes en este momento. 

 

GdB: 

El que s’ha fet des de la regidoria que hem portat de serveis socials és el mateix que seguirem fent pel que fa a gent gran i 
serveis socials (ajuts a habitatge, menjador amb cuina feta al moment i no càtering que és el que es feia, amb menjar ecològic i 
saludable, mantenir la teleassistència malgrat les retallades, suport a la residència, caminades seguint el criteri de gent gran 
activa, activitats especialitzades, un espai d’estada de qualitat en el centre cívic i d’altres actuacions. Respecte a urgències 24 hs 
no és un tema que depengui de l’administració local i per tant qui prometi res en aquest aspecte promet en fals. L’únic que 
podem fer és seguir reclamant-ho, tenir una estreta relació amb el cap i defensar plegats un servei importantíssim en un 
municipi que està lluny de qualsevol hospital. Sense oblidar de defensar l’hospital de Viladecans 

 

CiU: 

Volem que Begues sigui un poble cardioprotegit, per això  col·locarem desfibril·ladors en els equipaments més concurrents. 

Apostem amb claredat pel projecte del Casal d’avis i Centre de Dia. Iniciarem tots els tràmits per fer-ho realitat. 

 

EB-ICV: 

Farem gestions per millorar en els servei sanitari, demanarem que es consolidi la tercera plaça de metge de família al municipi. 
Exigirem a la Generalitat que l’hospital de Viladecans funcioni a ple rendiment i que s’executi el projecte del nou hospital tal 
com està previst des de fa temps. 

Recuperarem i adequarem el Projecte de casal, centre de dia i habitatges tutelats d’acord amb les necessitats actuals.  
Promourem una residència assistida per a la gent gran i també farem un projecte de dinamització/voluntariat de la gent gran.  

Atendrem les necessitats de les persones més desafavorides i en risc d’exclusió social. 

Posarem en marxa veritables tarifes socials en serveis que depenguin de l’Ajuntament com els adreçats a la gent gran, els 
destinats a gaudi que s’ofereixin al Centre Cívic o la llar d’infants, a fi d’eliminar la discriminació per causes econòmiques.  

També crearem beques  infantils i juvenils per la pràctica de l’esport per aquelles famílies amb dificultats econòmiques.  

Iniciarem el projecte “Begues Poble Solidari”, amb un programa continu i estable destinat a promoure i aixoplugar el voluntariat 
i la solidaritat, que inclogui projectes d’aprenentatge d’interès social. 
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Cultura i Educació 

12.- Quins aspectes milloraríeu en relació a la cultura i l’educació? Penseu que cal potenciar i coordinar les entitats? Com? 

ERC: 

PROPOSTES PER UNA EDUCACIÓ ACTIVA 

-El Projecte Educatiu de Begues (PEB) 

-Lluitarem de forma proactiva en la  contra l’absentisme escolar, la desafecció i l’abandonament 

-Cooperarem amb Institut de Begues 

-Atenció a la diversitat i alumnes amb dificultats generalitzades d’aprenentatge 

-Programes de Transcició al Treball (PTT) per alumnes de l’Institut 

-Centre d’Educació Permanent, formació per a tothom 
- Potenciarem la col·laboració de les associacions juvenils de l’educació en el lleure de Begues, tot abordant les tres potes 
necessàries perquè puguin funcionar correctament: reconeixement, finançament i espais. 

-Espai de Debat Educatiu, espai transversal 

-Escola bressol, servei públic i de qualitat 

 
PROPOSTES PER UNA CULTURA PER A TOTHOM 
- Impulsarem un nou consell municipal de cultura amb representació de l’ajuntament, les entitats i els agents culturals locals.  El 
consell ha d’abordar la política cultural des d’una visió global i coordinar els treballs de les quatre àrees principals d’activitat 
cultural: creació artística, cultura popular, patrimoni cultural i comissió de festes i esdeveniments. 
- Fomentarem les manifestacions de la cultura popular i tradicional (Sant Joan, Carnestoltes, la Castanyada, entre d’altres) amb 
la col·laboració i l’empoderament de grup organitzats beguetans i les associacions del poble. 
- Posarem en valor els documents de referència per desenvolupar les polítiques culturals i dinamitzar el patrimoni cultural 
beguetà: el Mapa del patrimoni cultural; el Pla de dinamització del patrimoni cultural i natural; i el Pla Rector de recerca 
prehistòrica i dinamització cultural. 

- La cultura com a motor econòmic a Begues 

- Foment de la creació cultural 

 

LES ENTITATS I EL MOVIMENT ASSOCIATIU 

- Crearem una oficina de ciutadania i desenvolupament comunitari, com a ens d’assessorament i suport al teixit associatiu 
beguetà. 

- Impulsarem fórmules de cogestió d’equipaments amb la xarxa associativa beguetana. 

- Evolucionarem l’actual model de subvencions a les entitats locals a un model en què els contractes programa o els convenis de 
col·laboració siguin l’eix de la relació, allà on sigui possible. 

 

PP: 

Nuestras prioridades en educación pasan por poner en marcha un plan formativo de especialidades técnicas profesionales, con 
el que pretendemos recuperar a muchos de nuestros jóvenes que por diferentes motivos han abandonado los estudios de ESO o 
el Bachillerato. Lo haremos a través de los programas denominados PQPI (Programas de Calificación Profesional Inicial) y Ciclos 
Formativos de Grado Medio y Superior en dos modalidades: hostelería y medio ambiente. Orientaremos a esos chicos que 
están, desafortunadamente, sin esperanza ante un futuro muy incierto para que se formen en las dos especialidades que mayor 
futuro pueden tener en nuestro pueblo a la vez que prepararemos profesionales para atender las necesidades del turismo y la 
hostelería. 

También pensamos que es totalmente necesario racionalizar el servicio de guardería para que deje de ser un servicio con un 
déficit anual de 480.000 Euros, que pagamos entre todos los ciudadanos con nuestros impuestos. 

Abrir la biblioteca en horario nocturno en época de exámenes es totalmente indispensable para ayudar a nuestros estudiantes. 
Es por eso que el PP se compromete a que sea así. De la misma forma nos comprometemos a conseguir un fondo de libros que 
incluya los principales manuales de las diferentes carreras universitarias, con la finalidad de facilitar a nuestros estudiantes el 
estudio, las consultas y la investigación. 
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Begues cuenta con un tejido asociativo fuerte, como demuestra el gran número de entidades presentes en nuestra población. La 
colaboración con ellas  y ayudarles  en la promoción de la cultura será también prioritario, ya que creemos que la iniciativa debe 
partir de dichas entidades y el Ayuntamiento debe respaldarlas para darle un mayor impulso a la cultura local. 

 

GdB: 

Les entitats són un teixit important a Begues i cal recolzar-lo sense prejudicis, és a dir, en funció d’un conjunt d’aspectes com 
poden ser: el valors que aporten, l’absència d’altre servei que faci la mateixa activitat, el nombre de gent a qui arriba, les 
sinergies que es creïn amb d’altres propostes que es duen a terme en el municipi, etc.. arribar a convenis que facin just i 
equitatiu el repartiment de les subvencions, així com el suport que necessita cadascuna d’elles que porten processos diferents. 
Fer una coordinadora d’entitats no entra en la nostra manera d’entendre la Participació ja que implica una jerarquia 
innecessària. 

Respecte a educació hi ha un parell de temes urgents com son:Demanar ampliació batxillerat. Lliurament definitiu del 
terreny per a la segona escola i quelcom important que és donar suport a noves formes  d’ensenyament.  

Pel que fa a cultura creiem que s’ha de popularitzar la cultura artística i traslladar‐la al carrer i obrir definitivament al públic  
l’espai per el llegat de Lina Font. Pel que fa a cultura popular mantindríem el que s’està fent conjuntament amb les entitats  i 
donaríem més protagonisme al consell de cultura. 

CiU: 

Promourem i ampliarem l’oferta cultural educativa i d’oci al C.Cívic i potenciarem la cultura tradicional catalana. 

Potenciarem programes de prevenció del fracàs escolar i d’orientació dels estudis, possibilitant recursos formatius adients al 
jovent amb necessitats educatives especials. 

Posarem a disposició els terrenys per a la futura nova escola pública de Begues. 

Vetllarem per l’ampliació de les dues línies  de batxillerat al SES Begues. 

Si, les entitats s’ha de potenciar i coordinar establint convenis de col·laboració amb l’ Ajuntament. 

 

EB-ICV: 

Treballarem per a què es faci un mòdul de formació professional relacionat amb la gestió forestal i agrícola i l’ús d’energies 
alternatives, al municipi, i aconseguirem ser un referent en aquest camp.  

Potenciarem i fomentarem  totes les iniciatives que sorgeixin en la preservació del medi ambient i  l’escola verda. Així mateix,  
donarem suport a la tasca educativa que les escoles fan al poble amb reunions periòdiques amb els consells escolars i les AMPA.  

Reforçarem el Projecte Educatiu de Begues (PEB). 

Al poble hi ha una gran riquesa d’entitats i associacions, totes elles molt actives. Des de l’Ajuntament proposem acompanyar-les 
en els seus projectes, difondre’ls, i ajudar-les a cercar vies de finançament.  

També propiciarem la federació d’associacions amb interessos comuns, a fi de crear més xarxa i col·laboració. I ajudarem les 
entitats a cercar vies d’autofinançament 

 

TXB: 

Millorarem el disseny de la Festa Major. Així com també unificar i redissenyar algunes festes locals. Es imprescindible una major 
participació veïnal en el disseny i programació de les festes, les entitats i les penyes han de tenir mes protagonisme. 

Recolzar a les entitats i associacions culturals, redistribuir les subvencions de manera justa, equitativa amb criteris de eficàcia. 
Donarem un major suport a les entitats i associacions culturals locals i realitzarem reunions periòdiques amb els seus 
representants per estudiar els diferents projectes. Les subvencions i els espais disponibles es distribuiran atenent a les diferents 
propostes i al seu impacte i incidència en la vida cultural del municipi. S'evitarà l'assignació d'espais en exclusiva, facilitant així 
un repartiment més equitatiu dels mateixos. 

Promourem els artistes i associacions pròpies de Begues. 

Promourem els músics autòctons, festa de la música. 

Crearem un espai on exposar el patrimoni cultural-històric i el llegat Lina Font. 

Intentarem convertir l’institut en un batxillerat . 
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Civisme i Seguretat 

13.- Creieu necessari dur a terme mesures per millorar la seguretat i reduir l’incivisme? Quines? 

PP: 

Una població com la  de Begues, per les seves característiques, necessita  de una especial atenció en relació a la seguretat.  
Creiem  que és un servei essencial al que tenen dret els nostres ciutadans. 

Per aquest motiu ampliarem el nombre d’agents de la Policia Local, adequant la plantilla a la ràtio, i dotarem al cos de les eines 
necessàries perquè pugui donar total cobertura a les necessitats del poble. 

La seguretat és un dels temes on no es pot escatimar. S’han de fer les inversions que calguin. Creiem fermament en la promoció 
interna i en la professionalització del personal. 

Entre tots farem de Begues un poble més segur i amable, amb la incorporació de la figura del policia de barri. 

En temes de seguretat e incivisme, des de el PP creiem fermament en les tasques de conscienciació front l’ incivisme i de 
persuasió davant els actes delictius. A la vegada,  considerem que la policia local pot fer tasques de pedagogia importants, 
donada les característiques del nostre poble. 

 

GdB: 

S’ha fet una nova ordenança de civisme que es va retirar perquè hi havia coses que Gent de Begues no les veia clares. La primera 
d’elles és que mancava un procés de participació ciutadana, per tant, el primer que hem de fer és agafar aquest document i 
modificar-lo en funció de la ciutadania. Més que sancions econòmiques i repressives creiem en el rebuig i posterior educació 
que transmeti  la pròpia ciutadania. Si tothom es converteix en propietari del seu poble les actituds incíviques desapareixeran.  

La policia local la veiem com un cos de cohesió social més que repressiu. Caldria però fer acords amb els mossos d’esquadra per 
millorar l’eficàcia de vigilància sobretot pel tema de robatoris 

 

CiU: 

Si. Redactarem una nova ordenança de civisme amb tolerància zero amb els actes incívics i conductes que pertorbin la 
convivència local. 

 

EB-ICV: 

Millorarem la coordinació entre la policia local i el Cos de Mossos d’Esquadra pel que fa a la prevenció en tots els àmbits. 

Revisarem i millorarem els programes municipals de prevenció, com el de drogodependències. 

Promourem, a les escoles i a l’institut, programes d’educació cívica i de prevenció en els diferents àmbits: drogodependències, 
ús de les xarxes socials... 

 

TXB: 

Ampliarem la plantilla de la Policia Local a les necessitats reals del municipi, incrementarem amb dues patrulles la seva presència 
nocturna als carrers.  Dedicació de la Policia Local a labors de seguretat. Seguirem donant-la de tots els mitjans materials per 
desenvolupar la seva tasca. 

Crearem la figura de l’agent cívic, que s’ocuparan de les entrades i sortides de les escoles així com també de l’obertura i 
tancament de les dependències municipals, per així descarregar a la policia d’aquestes funcions i permetre que es dediquin 
activament a la prevenció i persecució dels delictes i de dels seves competències com a Policia Local. 

Aprovarem definitivament l’ordenança de civisme. En aquesta legislatura l’ hem presentat al ple per aprovar-la i no ha tingut 
consens. Continuarem insistim en aquest tema. 

 

ERC: 
Com més llibertat, més seguretat, com més cobertes estiguin les necessitats bàsiques de les persones i més confiança tinguin en 
el bé comú, més seguretat. La conclusió, doncs, és que la seguretat és un aspecte que es treballa de forma transversal en el 
conjunt de polítiques públiques, també de les municipals. 
A Begues, la convivència és fonamental per concebre l’espai cívic equilibrat; l’actitud cívica i l’espai compartit són inherents a 
l’actual estat del benestar. Hem de saber treballar la convivència des del seu espai i a partir de la mediació i, si escau, del tracte 
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dels problemes convivencials com a fets il·lícits administratius, i no convertir els problemes derivats de la convivència o de 
l’incivisme en problemes de seguretat, en què la coacció i l’ús de la força hi tenen sempre un paper determinant. 

Volem continuar construint un model de poble en què la convivència i la seguretat configurin un espai cívic el més lliure i 
avançant possible cap a una societat cada vegada més justa. 

 

 

Urbanisme i Patrimoni 

14.- Quin és el model de poble que voleu per Begues? Concreteu en turisme. Com penseu potenciar i preservar el patrimoni?  

GdB: 

És molt clar el model de poble que volem: acabar de compactar els barris amb el centre amb el model de casa i hortet i casa 
unifamiliar, mai amb blocs de pisos. On es comparteixi la modernitat amb la tradició, tenir wifi i cuidar gallines. On les persones 
son respectades i es te cura dels animals. On gaudir de la natura sigui un plaer i no un us abusiu. Per tot això volem un turisme 
que vingui amb la mateixa visió de respecte a l’entorn en tota la seva dimensió. Per res volem un turisme massiu de famílies que 
venen a passar s’ho be sense que tingui importància on és això que se li ofereix ni la seva conservació. És un altre model que ja 
existeix per tot Catalunya, aquí no el volem. No volem joc, ni negocis que es basen en explotar a persones que necessiten 
treballar amb salaris de misèria sota l’excusa de generar molts llocs de treball. Creiem que hi ha propostes que s’estan movent 
que es poden ajustar al nostre model de turisme, que no és un turisme massiu. El model cittàslow n’és un exemple. Quan s’ha 
consolidat a diferents municipis que porten un cert temps s’ha augmentat el turisme, les cases rurals, l’allotjament en cases de 
famílies que fan d’amfitrions i s’ha generat un comerç d’artesania i de producte del municipi. Igualment el que millor podem 
oferir es que gaudeixin del nostre patrimoni, per això s’han d’establir convenis clars entre l’ajuntament i el CEB i,  i el CIPAG i  els 
propietaris privats. S’ha de cercar inversors i subvencions supramunicipals per finançar els projectes de manteniment del 
patrimoni i sobretot implicar a la ciutadania perquè ajudin a construir projectes que ja estan proposats i que serien viables amb 
implicació de tothom. També continuar amb la recuperació Camí Ral i amb els  BCILS  (Pou  del  Glaç,  Masia  Cal  Vendrell,  
Ermita  Santa  Eulàlia). Fer complir el Pla especial  catàleg del  patrimoni arquitectònic que ja s’ha aconseguit actualment des de 
la regidoria d’urbanisme. 

 

CiU: 

El model de poble que volem, és en el que hi hem treballat en aquests últims anys. Un model que mantingui els nostres valors 
culturals i socials, integrador, sostenible i que respecti el nostre entorn natural.  Que el seu creixement sigui controlat d ’una 
manera uniforme en tots els sentits. 

 

EB-ICV: 

Volem que Begues sigui un poble tranquil, intel·ligent i natural.  

Revisarem el Pla general per fer un planejament urbanístic més sostenible i adequat a les necessitats actuals. 

Elaborarem el Pla local d’habitatge que afavoreixi l’habitatge públic protegit de lloguer i cercarem alternatives d’ús per a 
l’habitatge buit.. 

Preservarem i potenciarem el patrimoni local conjuntament amb les entitats expertes en aquests temes (CEB i CIPAG), i 
consolidarem, mitjançant el projecte de la Cova de Can Sadurní, el lideratge de Begues en patrimoni arqueològic. Fomentarem la 
recerca i el turisme lligat al patrimoni, tant natural com arqueològic. 

 

TXB: 

Volem el mateix de poble que hem conegut fins ara, respectuós amb el medi. De la densitat de habitants  previst en el actual Pla 
General. Seguirem una trajectòria molt similar a les últims anys. 

Dissenyarem “El Parc Central de Begues” on hi haurà un àrea de joc per infants i nens, per realitzar festes d’aniversari i de ixar-
los sota vigilància, espai pel joves. Un gran espai verd de qualitat i oci per la ciutadania. Actualment tenim alguns acords amb 
propietaris per la seva ubicació cèntrica. 

Elaborar el Catàleg de Patrimoni Històric i Cultural. 

Iniciar les tasques d’arqueologia del poblat ibèric de Puigmoltó i de la cova Can Figueres. Donarem el suport necessari al 
projecte del Cipag - Cova Can Sadurní Horitzó 30. 
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Des de fa uns mesos el nostre municipi forma part de la xarxa internacional “CittàSlow” per el que som visibles arreu del mon  
justament pel model de poble que es defensa. El turisme que pot aportar estar dintre d’aquest moviment, es un turisme que 
respecta el nostre entorn i s’interessa pels nostres costums i el nostre patrimoni.  

Per altre banda, dada la proximitat a Barcelona, cal fomentar més el turisme esportiu mitjançant les entitats del sector 
(escalada, excursionisme, ciclisme, espeleologia, hípica, etc...) i col·laborar amb la restauració i el comerç local per tal de 
fusionar beneficis mutus i oferir noves experiències al turista. 

Promocionarem la marca “Fet a Begues”, donant suport als productors que s’hi afegeixin. 

Oficina d’informació turística al centre urbà. 

 

ERC: 

Cal tenir present, que Begues no pot créixer de la mateixa manera que ho han fet en els darrers anys. I en el propers anys o en la 
propera dècada, el manteniment, la rehabilitació i la millora de les estructures ha de ser la nostra premissa.  

Millorem les eines que permetin que els ciutadans no experts puguin entendre els processos que succeeixen amb el 
planejament urbanístic; cal ser molt més transparent, la transparència no es pot limitar només a donar accés als documents i als 
procediments. 

Aquest nou urbanisme no pot oblidar la incorporació dels reptes tecnològics i socials presents en les aportacions entorn al 
concepte i al paradigma de les ciutats intel·ligents.  

- Apostem clarament a favor d’un model de municipi sostenible i respectuós amb el medi natural, sobre la base de la utilització  
racional del territori per compatibilitzar el creixement i el dinamisme econòmic que comporta amb la cohesió social, el respecte 
al medi ambient i la qualitat de vida de generacions presents i futures. 

- Proposem un model de municipi ordenat i equilibrat, amb una utilització racional i del territori d’acord amb el model territorial 
de desenvolupament urbanístic sostenible. Un municipi equilibrat entre el règim de sòl urbà i no urbanitzable. Un municipi 
ordenat, ben compensat i estructurat. 

- Potenciem un model de municipi compacte, mediterrani, que moderi el consum del sòl. Treballem per la utilització eficient de 
les àrees urbanes, la renovació i la reutilització dels teixits urbans per compactar la demanda d’espai per a habitatge i per  a 
activitats econòmiques. 

- Promourem un model urbanístic de municipi al servei de les persones i de la cohesió social, on el municipi sigui un espai de 
trobada, relació i integració a una identitat comuna; en definitiva, la construcció quotidiana de l’espai cívic. 

- Continuarem dissenyant un poble amb veritables espais públics. Hem liderat la construcció d’un espai cívic amb l’objectiu de 
teixir un espai de convivència real, fet i viscut pels ciutadans. No estem d’acord en dissenyar espais públics neutres i asèptics, 
projectats sense cap valor cívic. El disseny, la gestió i el manteniment de l’espai públic de l’Ajunatment de Begues ha de recollir 
les necessitats de la ciutadania i situar-les com l’eix central de la política urbanística del municipi.  

EL TURISME AMB IDENTITAT 

- Elaborarem un projecte turístic responsable per al municipi a partir de les potencialitats naturals, culturals, patrimonials i 
econòmiques, dins del marc de turisme sostenible definit per l’Organització Mundial del Turisme: respectuós amb el territori,  
promotor de desenvolupament integral i consolidador de la identitat natural i paisatgística beguetana, amb tots els elements de 
singularitat possibles, i d’acord amb les directrius i polítiques nacionals turístiques. 

 

PP: 

Considerem el patrimoni com un bé a conservar, però que ha de propiciar un retorn a la societat. I aquest retorn ho entenem en 
forma de llocs de treball i de generació d'economia.  

Begues és un municipi en un entorn excepcional que cal conservar, però que no és incompatible amb un creixement sostingut 
tant de la població com de l'activitat econòmica. Per les seves característiques, Begues, sense afectar al seu entorn, pot arribar 
als 10.000 habitants cobrint amb habitatges només els buits que queden sense urbanitzar. Aquesta situació, a més de vertebrar 
els barris, portaria a aconseguir la població suficient com perquè siguin obligatoris certs serveis que ara no ens donen altres 
administracions. Parlem, per exemple, d'un institut de debò on s'imparteixi batxillerat o tenir metge de guàrdia.  

Per descomptat que preservar el patrimoni, tant natural com a artístic i cultural ha de ser prioritari a l'hora de planificar 
l'urbanisme del nostre poble. I per a això, tindrem molt en compte l'opinió dels experts en patrimoni. 

És per tot l'exposa't anteriorment que considerem necessari invertir en desenvolupar un catàleg de patrimoni, inexistent fins 
ara, i una revisió a fons del catàleg de masies. Això últim per facilitar la instal·lació en les masies de certs negocis relacionats amb 
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l'hostaleria, com a restaurants o cases rurals. Entenem que, a més de tenir aquestes activitats un gran potencial econòmic, és la 
millor forma de mantenir, restaurar i conservar aquesta part tan important del patrimoni de Begues.  

 

 

Altres 

15.- Hi ha alguna cosa que no us hem preguntat i vulgueu explicar? 

CiU: 

N/C 

 

EB-ICV: 

Recuperarem la proposta de pla de soterrament de les línies elèctriques i farem els passos necessaris per trobar solucions per 
trams. 

Promourem el compliment del Pla d’energia de Catalunya per assolir un 30% d’energies renovables i un 30% d’estalvi energètic 
el 2020, mitjançant estratègies d’estalvi i eficiència, d’energia distribuïda i de xarxes intel·ligents. 

Farem costat als que lluitin contra les polítiques de privatització i externalització de serveis i béns públics, contra les retallades 
en salut i educació, contra l’abús en les taxes universitàries, i contra la corrupció. Impulsarem el pla de lluita contra la pobresa 
infantil “pobresa zero”, la renda garantida, el dret a l’habitatge, l’escola en català, el lloguer social i just, el dret a la segona 
oportunitat, la dació en pagament retroactiva... i totes aquelles propostes que siguin socialment justes. 

LA NOSTRA PRIORITAT SÓN LES PERSONES, TOTES LES NOSTRES POLÍTIQUES VAN ADREÇADES A ELLES. QUAN PARLEM DE 
TERRITORI, URBANISME, SANITAT, EDUCACIÓ, PATRIMONI O ESPORTS, PARLEM DE POLÍTIQUES PER A LES PERSONES. 

 

TXB: 

N/C 

 

ERC: 

HABITATGE 

El dret a l’habitatge digne compromet a l’Ajuntament de Begues amb les polítiques per fer-lo efectiu. Des d’Esquerra 
Republicana Begues, defensem que l’habitatge és una peça fonamental en la configuració de l’espai cívic.  

 

PP:  

N/C 

 

GdB: 

Polítiques de gènere:  

en el nostre programa sí en fem referència en quan a l’adhesió al programa 
“Dones emprenedores” de la Generalitat de Catalunya. També el projecte “Dones en Xarxa”  per  acostar  a  les  dones  a  l’ús  
de  les  noves tecnologies,  i  continuar  amb  el  projecte  d’Escriptura premi Delta. 

D’infància:  

Que el consell d’infants sigui realment efectiu i no testimonial 

Defensar la municipalitat com sempre hem fet lluitant perquè no ens prenguin cap competència: el municipi és qui millor pot 
donar resposta a la ciutadania. 
 

 

 

 


