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ÍNDEX 
 
Us presentem les 141 propostes que volem impulsar si ens doneu 
confiança per seguir al capdavant del govern municipal de Begues.  
 
141 compromisos agrupats en diferents àmbits d’actuació: 

 

•� Cultura       pàg. 4 i 5 

•� Patrimoni i Turisme        pàg. 6 i 7 

•� Educació        pàg. 8 i 9  

•� Formació i Ocupació      pàg. 10 

•� Promoció Econòmica i Comerç     pàg. 11 

•� Infància i Joventut      pàg. 12 i 13 

•� Gent Gran        pàg. 14 i 15 

•� Hisenda i Actuacions Comunitàries    pàg. 16 

•� Territori i Espai Natural      pàg. 17 

•� Sostenibilitat i Medi Ambient     pàg. 18, 19, 20 i 21 

•� Urbanisme        pàg. 22, 23 i 24  

•� Via pública, Accessibilitat, Mobilitat i Transports pàg. 25, 26 i 27 

•� Esports i Salut       pàg. 28 i 29 

•� Solidaritat i Cooperació      pàg. 30 

•� Tecnologia, Participació i Transparència   pàg. 31, 32 i 33  

 
Com a municipi metropolità que som, també us presentem les 12 

propostes que les formacions locals de Junts per Catalunya 

plantegem per al conjunt de l’àrea metropolitana de Barcelona: 

•� Propostes metropolitanes                                     pàgines 34 i 35  
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CULTURA 
 
1.� Promourem la creació d’un espai (amfiteatre) a l’aire lliure El 
Grec al Parc de la Costeta, per a tots tipus d’activitats i al servei de la 
cultura i la creació. 
 

 
 
2.� Engegarem el projecte Begues Crea de promoció de Begues com a 
espai de creació i difusió artística, musical i escènica. 
 
3.� Potenciarem el Gran Dictat en català amb periodicitat anual. 
 
4.� Posarem en marxa accions de promoció del patrimoni cultural 
beguetà. 
 
5.� Realitzarem convenis amb diferents espais culturals del país 
per a sortides i intercanvis culturals.  
 
6.� Consolidarem la programació del Centre Cívic potenciant 
l’actual oferta de teatre i música, pel·lícules de dibuixos animats en català i 
cinema d’estrena per a joves i adults i treballarem per fidelitzar els públics i 
promocionar la venda d’entrades. 

 
7.� Potenciarem el projecte “Un pont d’art vigent” per difondre i 
promocionar, dins i fora de Begues, l’Espai expositiu Lina Font i el Centre 
experimental de les Arts Vallgrassa. 

 
8.� Crearem un programa estable d’esdeveniments i activitats 
culturals i educatives al Parc de La Costeta, amb la natura, el patrimoni 
i el lleure com a eixos d’acció.  
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9.� Promourem el cicle festiu de Begues (festes majors, festes 
tradicionals, Liceu a la fresca, Música als parcs, Poesia als parcs, etc.)  per 
oferir a la ciutadania activitats culturals  i de participació que 
dissenyarem  amb la col·laboració de les entitats de Begues i d’altres 
administracions supramunicipals. 
 
10.� Iniciarem una col·lecció divulgativa d’elements patrimonials de 
Begues i reeditarem actualitzada la publicació sobre Prehistòria del Garraf. 
 
11.� Continuarem adequant l’equipament del Centre Cívic El Roure 
a les necessitats del dia a dia, especialment el Teatre el Goula, per tal de 
poder acollir espectacles de complexitat tècnica i de màxima qualitat. 
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PATRIMONI I TURISME 

 
12.� Declararem Bé Cultural d’Interès Local els elements patrimonials 
més rellevants. (Ermita de Santa Eulàlia, Pou del Glaç, Can Vendrell, Església 
Sant  Cristòfol). 
 
13.� Reclamarem a l’administració competent la declaració de Bé 
Cultural d’Interès Nacional del jaciment prehistòric de la Cova de Can 
Sadurní. 
 
14.� Desenvoluparem un Centre d’Interpretació de la Prehistòria, 
optant a una subvenció de fons FEDER, per a la construcció d’un 
equipament entorn a la Cova Can Sadurní, amb serveis necessaris per al 
desenvolupament de la investigació, recepció de visites, magatzem i sala 
d’actes.  
 

 

 
15.� Protegirem i adequarem de la Cova de Can Sadurní per a seguir 
fent compatible la visita de públic amb les tasques d’investigació científica. 
 
16.� Estudiarem la disposició d’un espai expositiu i museístic per a 
dipòsit i exposició de material històric, restes arqueològiques, elements 
patrimonials, etc. 
 
17.� Posarem en valor l’antic Camí Ral, promovent-ne la restauració i 
promoció en mancomunitat amb altres municipis. 
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18.� Promourem l’agroturisme possibilitant la recuperació i 
rehabilitació de masies abandonades o derruïdes en sòl no urbanitzable, en 
el marc del Pla Especial de Masies de Begues. 
 
19.� Continuarem donant suport a iniciatives d’entitats i col·lectius que 
contribueixen a la preservació i recuperació del patrimoni de pedra 
seca (barraques de vinya, marges pedra seca, Land-Art,...). 
 

 
20.� Potenciarem un turisme sostenible i de qualitat, respectuós amb el 
medi ambient, posant en valor el patrimoni natural, el turisme rural, la 
tradició vinícola i els paisatges agraris. 
 
21.� Destinarem recursos propis i els provinents de subvencions dels Plans 
de Foment del Turisme a projectes de promoció del turisme 
sostenible, tals com la rehabilitació de masies, creació d’itineraris turístics, 
rutes de senderisme, senyalització turística i promoció de productes de Km 
0. 
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EDUCACIÓ 
 

 
22.� Mantindrem el compromís de posar a disposició de la Generalitat de 
Catalunya els terrenys per a la construcció d’una segona escola pública a 
Begues, quan la seva construcció esdevingui necessària. 
 
23.� Consolidarem els projectes educatius engegats en 
col·laboració amb els centres educatius: Cooperatives CuEme, Educació 
vial, Bons hàbits d’alimentació, Consulta oberta, Tallers medi ambientals, 
Conveni Euronet 50/50, Tallers de comprensió de l’art, etc. i n’engegarem 
de nous. 

 
24.� Apostarem pel manteniment d’una llar d’infants pública i de 
qualitat, amb un pla anual d’inversions i millores, amb tarifes socials, 
d’acord amb la capacitat econòmica de les famílies i les seves condicions 
familiars. 
 

 

 
25.� Promourem el desenvolupament de projectes d’innovació 
educativa a l’entorn de l’Aliança Educació 360, per garantir més i 
millors oportunitats educatives en tots els temps i espais amb equitat i 
sense exclusions. 
 
26.� Mantindrem el projecte de millores del pati de l’Escola Sant 
Cristòfor en col·laboració permanent amb la direcció i l’AMPA de l’escola. 
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27.� Ampliarem amb més traçats, els actuals camins escolars com a 
itineraris segurs, mitjançant la senyalització de les principals rutes d’accés 
als diferents centres escolars del municipi. 
 
28.� Garantirem l’accés dels col·lectius més vulnerables o amb 
dificultats d’aprenentatge al sistema educatiu i laboral mitjançant la 
creació o participació en programes de transició educativa i formació 
específica. 
 
29.� Potenciarem l’oferta de cursos de Català per a persones adultes i 
promoure les parelles lingüístiques per a incentivar l’ús del català. 
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FORMACIÓ I OCUPACIÓ 
 
30.� Destinarem una inversió anual de 250.000€ a plans d'ocupació 
per aturats de llarga durada, joves i persones amb dificultats d’accés al món 
laboral, volem mantenir Begues com el municipi amb menys atur del Baix 
Llobregat. 
 
31.� Crearem contractes de Garantia Juvenil i de Formació Dual per 
a estudiants de Begues a través de convenis amb instituts de la comarca. 
 
32.� Mantindrem i ampliarem els programes actuals de col.laboració amb 
les universitats catalanes, formalitzant nous convenis per a contractes 
remunerats de pràctiques universitàries a l'Ajuntament de Begues. 
 
33.� Oferirem formació especialitzada, de famílies professionals 
diverses, per a col·lectius en situació d’atur. 
 
34.� Habilitarem el Servei d’Ocupació Local per a tramitar els currículums 
de persones inscrites a la Borsa de Treball de Begues que més s’ajustin 
als perfils sol·licitats a les empreses de l’entorn que ofereixin llocs de 
treball. 

 
35.� Disposarem d’un Club de Feina, un espai físic dins del Centre Cívic 
que permetrà fer una recerca de feina amb els recursos adients. L’objectiu 
d’aquest espai és ser punt de referència on conèixer els serveis d’acompanyament 
per a persones en situació d’atur. Posarem a disposició dels usuaris/es recursos i 
eines informàtiques, amb ordinadors, impressora i telèfon. 
 

 
 
36.� Potenciarem el Servei d’Ocupació Local com a punt d’informació 
i orientació tècnic adequat al perfil professional de cada persona aturada, 
amb itineraris d’inserció laboral personalitzats, programació d’activitats de 
formació continuada i adreçades tant a persones aturades com també a 
treballadors en actiu. 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ 
 
37.� Crearem un portal d’emprenedoria i oferirem recursos, formació i 
assessorament tècnic sobre els ajuts i subvencions de les diferents 
administracions per a persones emprenedores i PIME.  
 
38.� Protegirem el comerç i la restauració locals amb bonificacions de 
l’Impost sobre Activitats Econòmiques sota criteris de proximitat i 
sostenibilitat. 
 
39.� Mantindrem les campanyes de promoció comercial de Nadal i 
la Nit del Comerç, a més de consolidar la Fira de Nadal.  
 
40.� Crearem dues campanyes més de dinamització del comerç: 
Outlet Begues i productes del camp de quilòmetre zero. 
 
41.� Potenciarem el sector de la restauració amb noves accions de 
dinamització tant dins com fora de la població (Fira de la cervesa, Festa del 
Most, Tapatast, campanya Vi i tapa i menús temàtics per a promoció 
turística). 

 

 
 
42.� Posarem en marxa noves eines de promoció del comerç i 
l’economia local a través del web municipal i de tecnologies mòbils. 
 
43.� Executarem el Pla d’acció del desenvolupament econòmic local 
de Begues. 
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INFÀNCIA I JOVENTUT 
 
44.� Completarem els requeriments per assolir el segell CAI-UNICEF, 
Ciutat Amiga de la Infància. 
 
45.� Implantarem del Pla Local d’Infància i Adolescència.  
 
46.� Reforçarem l’Aula Municipal d’Estudi durant els períodes 
d’exàmens universitaris, amb horaris amplis, nocturns i en caps de 
setmana. 
 
47.� Construirem un nou edifici destinat a Casal de Joves a la nova 
zona d’equipaments al costat de l’Escorxador.  
 
48.�  Crearem una comissió de seguiment amb la participació directa de 
les entitats joves del poble per a definir el model de gestió i pla 
d’usos del nou Casal de Joves. 
 
49.� Prioritzarem l’accés de lloguer dels i de les joves a la promoció 
de 33 habitatges públics que es construiran als terrenys del costat de 
l’Escorxador. 

 

 
 
50.� Crearem una Borsa de Voluntariat Jove per a promoure accions a 
la comunitat a canvi d’incentius socials i d’oci en equipaments i serveis 
municipals. 
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51.� Destinarem un percentatge de la partida de pressupostos 
participatius d’inversions per a que siguin els i les joves qui decideixin a 
què es destinen.  
 
52.� Crearem una programació fixa d’oci per a joves de 13 a 17 
anys, vinculada al Carnet Jove Begues, per a suplir la manca d’oferta lúdica 
privada destinada a aquest col·lectiu a Begues. 
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GENT GRAN 
 
53.� Finalitzarem les obres i posarem en funcionament del Centre 
de Prestació de Serveis per a la Gent Gran, amb una gestió totalment 
pública. 
 
54.�  Signarem amb la Generalitat de Catalunya l’acord de 
subvenció per a places públiques del nou Centre de Prestacions de 
Serveis a la gent gran. 
 

 

 
 
55.� Dissenyarem i posarem en marxa el programa d’activitats i 
serveis del nou centre de dia: tallers, grups terapèutics de suport 
psicoemocional, serveis de transport i ajuda a la mobilitat reduïda, etc.  
 
56.� Programarem cursos específics sobre l’ús de les tecnologies de 
comunicació per a  gent gran: fotografia digital, xarxes socials, etc. 
 
57.� Potenciarem el cicle de caminades locals Segueix el ritme! i 
mantindrem la participació en el cicle de caminades de la Diputació de 
Barcelona A cent cap als cent. 
 
58.� Ampliarem el projecte de sortides de lleure i/o culturals de matí i 
de jornada completa per a la gent gran a indrets d’interès turístic i cultural 
d’arreu del país. 
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59.� Mantindrem el projecte Memòries de preservació i divulgació 
de la memòria viva local, a través de Ràdio Begues, col·lecció de llibres i 
audiovisuals. 
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HISENDA I ACTUACIONS COMUNITÀRIES 
 
60.� Crearem un programa de Subvencions Socials Directes per a 
reduir l’aplicació d’impostos i taxes municipals (gent gran, famílies 
nombroses, famílies monoparentals, persones amb discapacitats...). 
 
61.� Posarem en marxa els Pressupostos participatius, destinant un 
percentatge d’inversions a propostes triades directament per la ciutadania. 
 
62.� Integrarem en el funcionament i actuacions de l’Ajuntament 
de Begues una perspectiva social plena, que integri la promoció de la 
igualtat d’oportunitats entre homes i dones, la conciliació de la vida 
personal i laboral, el foment per a les pràctiques per a la no discriminació o 
les iniciatives dirigides a integració dels col·lectius amb especials dificultats. 
 
63.� Donarem continuïtat a les accions en favor del Civisme i la 
Convivència ciutadana i potenciarem la figura d’Agent cívic. 
 
64.� Instal·larem un espai funcional amb dues carpes per a 
esdeveniments culturals i festius de gran format (fires, festes de joventut, 
actes de les entitats,...) en els terrenys que actualment l’Ajuntament està 
tramitant la seva adquisició amb la propietat, al costat de la Zona Esportiva. 

 

 
 
65.� Crearem les distincions Ànima Beguetana per a reconèixer la 
tasca de persones i col·lectius que destaquin per la seva tasca en benefici de 
la comunitat, en diferents àmbits d’actuació i per la promoció del poble i 
els seus valors. 
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TERRITORI I ESPAI NATURAL 
 
66.� Elaborarem el projecte executiu pel Trasllat definitiu dels més de 
7 Km de la Línia d’Alta Tensió de l’avinguda Mediterrània fora del 
casc urbà de Begues, així com la disposició i recerca dels recursos econòmics 
per al seu finançament. 
 

 
 
67.� Negociarem l’acord amb Red Eléctrica per a la realització d'un Pla 
Especial Urbanístic de la subestació Punto Sud per declarar-la com a 
sòl industrial i, d’aquesta manera, augmentar la seva contribució 
d’ingressos municipals en concepte d’IBI. 

 
68.� Vetllarem perquè es compleixin els terminis del programa de 
restauració de l'abocador del Garraf, així com els compromisos 
d’aportacions econòmiques de les administracions responsables. 
 
69.� Elaborarem un Pla Especial de Rieres per analitzar i estudiar riscos 
d’inundació a tot el nucli urbà, delimitant els barris i/o zones inundables i 
de més risc que ara tenen consideració d’edificables i plantejant basses de 
laminació o eixamplament de lleres quan sigui necessari.  
 
70.� Recorrerem a línia de subvencions per a la Fase 2 del Parc de La 
Costeta: ampliació de jocs de corda, creació de zona de jocs per a infants 2 
a 6 anys, zona de tirolines, parc Workout d’exercici tècnic i amfiteatre a 
l'aire lliure a la zona de l’antiga pedrera del parc. 



 PROPOSTES PER CONTINUAR MILLORANT BEGUES 
No prometem res que no puguem complir 

�

� �	�

 
 

SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT 
 
 
71.� Realitzarem l’estudi de recollida selectiva “Porta a Porta” a tot el 
municipi i iniciarem la seva implantació progressiva. Ampliarem el 
projecte ClakiBegues de recollida de l’oli de cuina usat als comerços 
de restauració. 

 
72.� Potenciarem la recollida selectiva amb noves campanyes d’informació 
i sensibilització amb l’objectiu d’arribar al 80% de recollida selectiva 
l’any 2023. La Directiva Marc de residus de la Unió Europea obligarà als 
municipis a assolir una taxa de reciclatge de 55% per a l’any 2025, 
actualment Begues ja compleix aquesta fita. 
 
73.� Impulsarem el projecte A Begues, Plàstics Zero, amb l’objectiu 
de reduir el consum d’envasos i bosses de plàstic: campanyes 
d’informació i sensibilització, tallers de formació i creació d’una Ordenança 
Municipal per a regular el seu ús al municipi. 

 

 
74.� Instal·larem 2 nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a 
l’aparcament del Centre Cívic i 1 a la Zona Esportiva. 
 
75.� Instal·larem mesuradors elèctrics en els edificis municipals per a 
racionalitzar la despesa energètica, amb un control exhaustiu i posterior 
estudi de consums que permetrà optimitzar el servei i reduir la despesa 
elèctrica. 
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76.� Instal·larem variadors de freqüència en els climatitzadors del 
Centre Cívic i sistemes de control d’aportació d’Aire per C02 i de 
temperatura exterior, per fer més eficient i sostenible l’equipament i 
generar un major estalvi elèctric. 
 
77.� Instal·larem sistemes de control de producció de calor per la 
climatització a l’edifici de la Policia Local, amb l’objectiu de fer més 
sostenible i eficient la instal·lació.  
 
78.� Apostem per una flota municipal de vehicles 100% elèctrics o 
híbrids, de manera que anirem substituint els vehicles que s’hagi de 
renovar per nous models amb aquestes prestacions. Mantindrem en tot 
moment, la màxima bonificació legal sobre l’impost municipal 
IVTM a vehicles elèctrics i híbrids. 

 

 
 
79.� Implantarem les mesures necessàries per a que durant el proper 
mandat municipal el consum energètic dels equipaments municipals i de 
l’enllumenat públic del poble sigui en el seu 100% provinent d’energia 
neta (solar, eòlica, fotovoltaica..). Actualment, Begues , és l’únic municipi 
del Baix Llobregat soci de Som Energia i usuaris de fons d’energia de 
combustibles no fòssils. 
 
80.� Instal·larem calderes de biomassa als edificis de Cal Pere Vell, el 
Petit Casal, Casal de Joves, La Nau, l’Ajuntament i habitatges públics, amb 
l’objectiu que tots els equipaments municipals estiguin dotats de calefacció 
i aigua sanitària mitjançant biomassa dels boscos de Begues. 
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81.� Completarem el desplegament de tecnologia LED a 
l’enllumenat públic a tot el poble per a augmentar l'estalvi energètic, 
disminuir la contaminació lumínica i reduir les emissions de CO2, i assolirem 
el 100% d’implantació de tecnologia LED en l'enllumenat en tots els 
edificis municipals. 
 
82.� Ampliarem el servei de silvopastura, amb la construcció d’un 
segon corral a la façana nord de Begues, i l’ampliació de l’actual ramat mixt 
de 250 cabres i ovelles fins als 300 animals, promovent el desenvolupament 
de productes vinculats a la ramaderia cabruna del Garraf. 

 
83.� Promourem activitats, cursos, tallers i xerrades de 
sensibilització mediambiental, destinades a assumir actituds i 
comportaments millorar els hàbit de en la recollida selectiva, en l’estalvi 
d’aigua, etc..  

 
84.� Potenciarem el compostatge casolà al conjunt de la població i 
bonificarem la Taxa d’escombraries als seus usuaris. 

 
85.� Consolidarem la participació anual en el projecte “Let’s  Clean Up 
Europe” de conscienciació i neteja dels nostres espais naturals. 
 
86.� Habilitarem un espai d’oci o parc lúdic que estarà destinat 
exclusivament per  a gossos. L'espai, disposarà d’un perímetre de 
tanques de fusta per garantir la seguretat i d'un circuit d'agilitat per als 
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animals.  El recinte estarà habilitat amb arbrat, bancs, papereres, font 
d’aigua pels animals... 
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URBANISME I HABITATGE  
 
87.� Posarem en servei l’Oficina d’Habitatge de Begues que serà 
l’encarregada de gestionar el patrimoni públic del sòl i, aplicar les 
polítiques de l’habitatge municipals. En aquest sentit caldrà programar 
el desenvolupament del sòl no urbanitzable per poder disposar dels 
terrenys necessaris per a la construcció d’habitatge públic i de lloguer 
social, arribant a acords i formalitzant convenis amb l’INCASOL i l’IMPSOL. 

 
88.� Completarem els tràmits per a la construcció d'un mínim de 33 
habitatges de promoció pública al costat de l’Escorxador: modificació 
del Planejament i convenis urbanístics per a l'adquisició dels terrenys.  

 
89.� Projectarem el desenvolupament urbanístic dels terrenys 
adjacents a la Zona Esportiva i a Mas Ferrer 2 (sòls urbans no 
programats), per a l’ampliació i el futur desenvolupament de la zona 
esportiva, i a l’hora per a la planificació, programació i execució de noves 
promocions d’habitatge públic. 

 
90.� Executarem el projecte de reurbanització de l’avinguda Torres 
Vilaró des de l’Ajuntament fins a La Rectoria. 
 
91.� Projectarem un nou accés de doble sentit d’entrada al centre 
poble des de la rotonda de Mas Ferrer a través del carrer Puigmoltó 
i executarem la Fase 2 de millores d’accessibilitat al barri de Mas 
Ferrer a través de la variant, dotant-la de més seguretat, i comunicant els 
carrers Gironès i Berguedà de Mas Ferrer, amb el C/Camp dels Prats, a l’altre 
banda de La variant. 
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92.� Adquirirem una parcel·la de 7.000 m2 adjacent a la zona 
esportiva per a ampliar i diversificar les practiques esportives. 
 
93.� Acabades les obres de la Fase 1 al voltant de la piscina coberta, 
iniciarem les obres de la Fase 2, que consistiran en la urbanització i 
enjardinament de l’espai entre la piscina coberta i el camp de futbol i 
ordenarem l’aparcament amb espai per a 120 vehicles. La zona de jocs de 
l’SkatePark quedarà integrada amb nous espais de jocs. 
 
94.� Finalitzarem les obres i posarem en servei el nou edifici de 
vestuaris, oficines i bar-restaurant de la Zona Esportiva, tot dotant 
l’espai d’oficines de mobiliari i els mitjans tecnològics adients per al servei 
de les entitats esportives. 
 
95.� Aprovarem i executarem els projectes de millora urbana dels 
barris de La Rectoria i Campamà, milloraren la seva integració en 
l’entorn paisatgístic i donarem una resposta integral per garantir la 
preservació i conservació dels barris més antics de Begues, juntament amb 
el Raval de Sant Martí. 

 

 
 
96.� Realitzarem els estudis tècnics i urbanístics previs a la realització del 
projecte d’urbanització i de millora dels serveis dels barris de La Collada i 
Can Bartró. 
 
97.� Completarem la rehabilitació de Cal Purrós per a la promoció de 
2 habitatges públics i els destinarem a habitatge social. 
 
98.� Actualitzarem els plans parcials de Can Térmens, La Sínia, Santa 
Eulàlia i Mas Ferrer 2.  
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99.� Resoldrem el traçat de sortida de Begues cap a la pista de Torrelles a 
l’entorn de la Creu de Terme de Can Grau i promourem amb 
l’Ajuntament de Torrelles que la pista passi a formar part de la Xarxa de 
Carreteres de la Diputació de Barcelona. 
 
100.� Realitzarem els darrers tràmits d’exposició pública, 
aprovarem i implantarem el Pla de protecció i Catàleg de béns 
patrimonials per garantir la conservació i divulgació del patrimoni 
arquitectònic, natural i paisatgístic local.  
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VIA PÚBLICA, ACCESSIBILITAT, MOBILITAT I 
TRANSPORT 

 
101.� Ens dotarem d’un equip de brigada per a reparacions 
permanents de voreres i via pública, per mantenir un nivell òptim 
d’accessibilitat i mobilitat. Mantindrem una unitat d'Intervenció directe 
per a la neteja de la via pública i actuacions no programades.  
 
102.� Finalitzarem la implantació de gas natural als barris de Begues 
que encara no disposen d’aquest servei. 
 
103.� Continuarem amb el programa de renovació de les canonades 
d'aigua engegat aquesta Legislatura i, incidim principalment en la 
retirada total de canonades antigues, principalment de fibrociment. 

 
104.� Instal·larem càmeres de videovigilància als accessos dels barris 
i en totes els accessos d’entrades i sortides del poble, volem augmentar la 
tranquil·litat i seguretat de la ciutadania i posar més eines de vigilància a 
disposició de la Policia Local. 
 
105.� Demanarem a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat, la 
redacció d’un projecte per avaluar tècnicament la construcció d’una Via 
Ciclable, que uneixi el poble de Gavà amb Begues mitjançat l’actual 
traçat de la carretera. Dintre dels programes d’inversions de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, sol·licitarem a aquesta Administració, que 
incorpori a seu Pla Comarcal del Baix Llobregat, l’execució d’aquesta Via 
Ciclable i es faci càrrec de la seva gestió. 
 
106.� Instal·larem nous passos elevats i reductors de velocitat en 
diferents carrers on es detecta major velocitat i circulació de vehicles. 
 
107.� Habilitarem noves zones d'aparcament Petó i Adéu per a facilitar 
l’accés de forma segura a les entrades i sortides de l’Escola Sant Cristòfor, la 
Llar d’infants El Guinyol i el Col·legi Bosch. 
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108.� Completarem el traçat de carril bici pel Camí Ral des del carrer 
Tajo, a Begues Parc, fins a la Rectoria, convertint aquest traçat en una 
via, segura i tranquil·la.  
 

 
 

 
109.� Crearem un aparcament per a caravanes i remolcs dotat de 
connexió als subministraments d’aigua i llum. 
 
110.� Tot i les millores aconseguides en els darrers mesos en quant al 
nombre de busos en dies laborables, continuarem millorant aquest servei, 
exigint a la Generalitat i a l’Àrea Metropolitana l’ampliació de més 
autobusos diaris durant el cap de setmana perquè Begues gaudeixi i 
disposi d’un servei de transport públic que asseguri la mobilitat 
metropolitana dels veïns i veïnes, tot garantint un servei de qualitat. 
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111.� Exigirem que es completi la total integració final de Begues a la 
tarifa plana metropolitana, amb la totalitat de títols de transport 
integrats. 
 

 
 

112.� Modernitzarem les parades d’autobús, amb la instal·lació de 
pèrgoles i controls horaris, i connectant el sistema d’informació de temps 
d’espera dels autobusos amb la BeguesApp. 
 
113.� Preveurem l’accés de l’autobús i una nova parada al barri de 
Mas Ferrer, una vegada desenvolupat el sòl no programat de Mas Ferrer 2. 
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ESPORTS I SALUT 
 
 
114.� Rehabilitarem l’actual edifici de la Sala Annexa per a destinar-
lo a oficines, activitats socials i formatives de les diferents entitats 
esportives. 
  
115.� Renovarem la gespa del camp municipal de futbol i rugbi i 
instal·larem les noves torres amb il·luminació LED. 

 
116.� Instal·lació de gespa al “campito” i ampliació de l’SkatePark 
amb rampes, baranes, bols, raïls... creant un espai per a totes les edats. 

 

 
 
117.� Dotarem de climatització la sala d’activitats de la piscina 
descoberta, fem més còmode i agradable l’ús de la sala per les diferents 
entitat que en fan ús. 
 
118.� Substituirem l’actual sistema de cloració de la piscina coberta 
per un nou sistema de cloració salina. Amb aquest nou mètode (ja 
instal·lat a la piscina d’estiu), només s’afegeix sal a la piscina i en una 
proporció molt baixa. En aquest sentit, evitem l’ús i la manipulació de 
productes químics, amb la qual cosa ja no apareixen les típiques i molestes 
irritacions a la pell, ulls i mucoses, s’elimina l’olor de clor i es genera un 
ambient més net a la piscina. A més, amb la cloració salina no es fan malbé 
ni els cabells ni els banyadors de les persones usuàries. 
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119.� Construirem una pista de formigó per a la pràctica del 
patinatge, en els nous terrenys que s’adquiriran per a l’ampliació de la 
zona esportiva. 
 
120.� Realitzarem un Nou Pla Director de zona esportiva, que analitzi i 
prevegi les seves necessitats i creixement durant els propers 20 anys. 

 
121.� Crearem una zona Workout Complex, �� ���� �������� ��������� �����
�������� �������� ��������������� oferint un punt de trobada per l’exercici 
tècnic a l’aire lliure, al Parc de la Costeta.  
 
 

 
 
 
122.� Seguirem promovent el Pla de Salut Comunitària a través del grup 
motor entre Ajuntament i CAP Pou Torre. 
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SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
 
123.� Ampliarem el Servei d’Acompanyament en la Necessitat per 
mantenir el programa de formació i voluntariat en l’àmbit de 
l’acompanyament a persones en situació de dependència, englobant servei 
de transport a la gent gran i acompanyament personal. 
 
124.� Potenciarem la difusió de campanyes solidàries: suport 
econòmic a institucions sanitàries i activitats de sensibilització a nivell local 
en solidaritat amb col·lectius afectats per malalties cròniques.  
 
125.� Ampliarem el Projecte de Cooperació Internacional i d’Educació 
per a la Ciutadania Global, de cooperació i a la infància i l’adolescència 
del Líban en col·laboració amb l’AMB. 
 
126.� Potenciarem el projecte de cooperació internacional amb 
Nicaragua, a través de l’acció directa de l’ONGD beguetana Cooperació en 
acció. 
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TECNOLOGIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
127.� Completarem la implantació d'un segon operador de fibra 
òptica i la millora de les telecomunicacions mòbils amb tecnologies 
4G i 5G.  
 
128.� Ampliarem la Xarxa WifiBegues (Wifi4EU) a tots equipaments i 
espais públics municipals. 

 
129.� Incorporarem nous serveis de gestió i tramitacions 
electròniques personalitzades a través del web www.begues.cat. 
 
130.� Ampliarem els serveis actuals de la BeguesApp, amb la 
incorporació de noves funcionalitats i serveis de gestió i tramitacions amb 
l’Ajuntament. 
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131.� Posarem en marxa una nova versió del portal de tramitació 
municipal adaptat per a dispositius mòbils, de manera que es podran 
fer la majoria de tràmits administratius amb l’Ajuntament directament des 
del dispositiu mòbil, en col·laboració amb el Consorci d’Administració 
Pública de Catalunya (AOC). 
 
132.� Desenvoluparem una nova carpeta ciutadana intermunicipal a 
través de la qual, mitjançant identificació digital, podrem accedir la nostra 
carpeta personal indistintament de l’administració amb la qual estiguem 
connectats.  

 

  
 
133.� Crearem les Cartes de Serveis de prestació municipal a la 
ciutadania, que regulen les condicions d’accés,  els compromisos de qualitat 
adquirits, i els drets i deures que té la ciutadania en qualitat de persones 
usuàries de les prestacions municipals 
 
134.� Facilitarem la gestió de les representacions i apoderaments 
electrònics per permetre que una persona actuï en nom d’una altra en 
l’àmbit de l’administració electrònica. 
 
135.� Implantarem el sistema de signatura biomètrica a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania per facilitar la tramitació electrònica 
d’instàncies i expedients.  
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136.� Digitalitzarem els Plecs de licitacions per a obres i/o serveis 
millorant i agilitzant el servei per a que les empreses puguin presentar-se a 
les diferents ofertes públiques municipals, sense haver de desplaçar-se a 
l’Ajuntament. 
 
137.� Implantarem el sistema d’escriptoris virtuals a totes les 
dependències i serveis municipals.  
 
138.� Ampliarem la xarxa de comunicacions entre equipaments 
municipals, connectant la Zona Esportiva i la Piscina Municipal. 
 
139.� Seguirem apostant per uns canals de comunicació àgils, dinàmics 
i al servei de la ciutadana, ampliant la presència en xarxes socials amb la 
creació d’un perfil a Instagram. 
 
140.� Crearem un nou espai de difusió comunicativa al servei de 
l’activitat de les entitats locals i completarem l’estudi de viabilitat 
tècnica i econòmica d’emissions de Ràdio Begues per freqüència 
modulada. 
 
141.� Potenciarem la plataforma de participació ciutadana Begues 
Decidim per a processos participatius actius. 
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12 Propostes Metropolitanes 

de Junts per Catalunya 
 
Junts per Catalunya a l’Àrea Metropolitana de Barcelona proposa 12 
prioritats fonamentals per a la millora de la qualitat de vida de la 
ciutadania metropolitana, amb una clara connotació social en totes i 
cadascuna de les propostes. 
 
 
1.- Junts aprovarem un Pla Director Urbanístic que solucioni els 
problemes territorials/urbanístics que un PGM obsolet amb 40 anys de 
vigència ja no pot resoldre. 
 
2.- Junts farem una proposta de recollida selectiva per aconseguir un 
residu zero d’acord amb els paràmetres fixats per les Directives europees i 
alhora premiï a qui més recicla. 
 
3.- Junts farem una mobilitat més sostenible, amb millores del transport 
públic col·lectiu, potenciant la nova mobilitat, reduint els nivells de 
contaminació i aplicant criteris de tarificació social homogenis. 
 
4.- Junts exigirem que els 36 municipis metropolitans tinguin un servei 
de transport públic que t'asseguri la mobilitat metropolitana tot 
garantint un servei de qualitat  per accedir al lloc de treball, estudi o oci. 
 
5.- Junts farem possible la convivència dels diferents models de transport 
amb vehicles de menys de nou places (taxis i Vtcs)  
 
6.- Junts potenciarem els ajuts contra la pobresa energètica 
metropolitana i exigirem a les grans companyies subministradores més 
implicació per evitar els talls de subministrament a les famílies vulnerables. 
 
7.- Junts potenciarem el manteniment i arribada de teixit productiu arreu 
del territori metropolità. El treball de qualitat és una prioritat. 
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8.- Junts mantindrem el sentit social de les polítiques de l’habitatge. 
En aquest sentit caldrà modificar i potenciar la qualificació de la cartera 
d’habitatges de l’AMB  per tal que s’utilitzin com a habitatges de lloguer 
social. 
 
9.- Junts garantirem el cicle integral de l’aigua en l’àmbit metropolità, 
tot mantenint l’equilibri econòmic/financer, la qualitat del servei i un 
cost òptim pels usuaris defensant el model actual d’empresa mixta 
publico-privada.  
 
10.- Junts establirem un Pla de suport a les polítiques socials municipals 
amb especial incidència en el plans locals d’ocupació. 
 
11.- Junts establirem, concretarem i assegurarem el finançament necessari 
pels  diferents àmbits de gestió metropolitana.  
 
12.- Junts demanarem la modificació de la LRSAL en defensa de 
l’autonomia local. 
 


