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Esperit de servei públic i estil
de governança republicana:
mans netes, ètica política, bon
govern i transparència. 
Estil de governança republicana:
bon govern i transparència.

1  Garantirem un Govern Obert de proximitat i ben ges-
tionat on la transparència informativa, el retiment de comp-
tes públics, la participació ciutadana, els pressupostos parti-
cipatius, la cooperació amb les entitats beguetanes i la lluita 
contra la corrupció siguin els punts bàsics del nostre com-
promís polític amb la ciutadania de Begues.

2  Farem el Pla d’Actuació Municipals (PAM) de legislatura 
amb consens polític i amb un procés de participació ciutada-
na per decidir quines seran les grans inversions de legislatura: 
les meses de concertació de Diputació de Barcelona (DIBA) 
i els Plans d’inversió Metropolità de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (ÀMB).

3  Garantirem la publicació de totes les xifres econòmiques i 
tècniques municipals en format de Dades Obertes mitjançant 
el Portal de Transparència de l’Ajuntament. Un exemple d’això 
són les memòries anuals tècniques i econòmiques del Centre 
Cívic, entre d’altres.

4  Impulsarem l’Agenda Pública de l’Alcaldia i també de les 
Regidories amb una especial atenció directa a la ciutadania 
de forma presencial.

5  Realitzarem una consulta popular vinculant sobre el pro-
jecte de desviament de les línies elèctriques d’alta tensió de 
l’Avinguda Mediterrània al seu pas pel nucli urbà de Begues.

Municipalisme i País.

6  Reclamarem des de l’Ajuntament de Begues i des de tots 
els organismes municipalistes,  diàleg i negociació entre totes 
les forces polítiques per exercir el dret a l’autodeterminació de 
Catalunya. 

7  Exigirem l’aixecament de totes les causes generals judi-
cials contra l’independentisme i donarem suport a resoldre 
el conflicte políticament.

8  Reclamarem des de l’Ajuntament de Begues i des de tots 
els organismes municipalistes, una solució acordada per 
la realització d’un referèndum per la independència que 
inclogui el compromís d’implementar el resultat de les urnes. 

Primer les persones, primer
Begues: nous serveis, qualitat
 de vida, garantia de justícia
social i feminisme. 
Ciutadania beguetana: joventut,
gent gran, famílies i nova ciutadania.

9  Promourem habitatge de Protecció Oficial HPO de 
lloguer per als joves i per a la gent gran gent gran en sòl 
municipal a l’Avinguda Sitges.

10  Redactarem un nou Pla Local de Joventut 2020-2024 
mitjançant un procés participatiu i potenciarem el servei d’in-
formació juvenil i el Servei d’Ocupació Local per tal que es di-
namitzi i s’informi al jovent sobre tot allò que sigui del seu interès.

11  Garantirem un procés participatiu per a crear un espai/
casal municipal de trobada per als joves i adolescents que 
sigui autogestionat pel moviment associatiu juvenil beguetà 
on s’hi programin activitats de lleure i activitats socioculturals.

12  Crearem una Ludoteca Municipal per afavorir un lleure 
infantil de qualitat mitjançant el joc com a element educatiu 
amb la guia d’educadores i educadors.

13  Posarem en servei el Centre diürn de la Gent Gran i 
garantirem el màxim número de places públiques i concertades 
amb el Departament d’Afers social i famílies de la Generalitat 
de Catalunya (GENCAT).

14  Ampliarem el Servei d’Atenció a Domicili (SAD) per tal 
de garantir totes les necessitats d’autonomia personal de la gent 
gran que viu sola a través d’un finançament amb ajut públic. 

15  Garantirem des de l’Ajuntament el reconeixement del poble 
de Begues com una societat diversa, promovent la interculturalitat 
i la riquesa lingüística; i declarant-nos com a societat cohesionada 
inclusiva, solidària, respectuosa amb la llibertat religiosa, on les 
actituds discriminatòries no tindran cabuda i la diversitat serà 
viscuda i entesa com una realitat i una veritable riquesa. 

Feminisme, empoderament de les dones.

16  Desplegarem el Decàleg per a la Construcció de pobles 
i ciutats Feministes al Baix Llobregat posant especial atenció 
en la confecció d’uns pressupostos municipals des d’una pers-
pectiva de gènere amb l’objectiu d’assolir la igualtat social.

17  Crearem els punts liles com a referents de lluita muni-
cipal contra la violència masclista, que seran presents a tots 
els actes que així ho requereixin, a l’efecte de garantir la segu-
retat de les dones. No és no i prou és prou.

18  Garantirem el desplegament efectiu de les 37 mesures 
per millorar les condicions de les treballadores de la llar i 
cures, aprovades pel govern de la Generalitat de Catalunya el 
30 d’abril de 2019, per tal de crear un espai de trobada beguetà 
on totes les treballadores d’aquest sector puguin compartir 
inquietuds i experiències.



Cultura i  llengua.

19  Redactarem el Pla de Gestió del Centre Cívic i de la 
Biblioteca Municipal que garanteixi la viabilitat social i econòmica 
de l’equipament oferint més horaris d’obertura, abonaments 
de temporada per a totes les edats i butxaques,  i una nova 
programació.

20  Promourem els cursos de llengua catalana per 
nivells d’aprenentatge a través de convenis de col·laboració 
amb el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i 
especialment adreçats a la nova ciutadania beguetana.

Esports, activitat física i salut.

21  Crearem el Servei d’Esports que gestioni tots els recursos 
i equipaments esportius municipals com són les piscines, el 
camp de futbol, el poliesportiu, les pistes de tennis i frontennis, 
amb l’objectiu de donar un millor servei a l’esportista (horaris i 
preus) i també a totes les entitats i clubs esportius del poble.

22  Confeccionarem el Pla Director d’Esports de Begues 
amb un procés participatiu amb les persones usuàries i clubs 
esportius de Begues per tal de planificar futurs equipaments 
i noves línies estratègiques de gestió esportiva.

23  Ampliarem les superfícies de joc esportives amb una 
nova triple pista  multiesportiva de lliure accés coberta que 
doni resposta a la sobreocupació actual del Poliesportiu Muni-
cipal Jaume Viñas Pi i que també serveixi per acollir esdeveni-
ments esportius, concerts de Festa Major, entre d’altres.

Equipaments públics
i serveis bàsics municipals.

24  Crearem el Servei d’Informació Jurídica gratuïta i global 
per a tothom per atendre les necessitats de la població de Begues.

25  Estudiarem la viabilitat econòmica i social de l’am-
pliació de la deixalleria municipal i promourem el programa 
metropolità del servei d’intercanvi Millor que nou.

26  Instarem a la Generalitat de Catalunya (GENCAT) a 
destinar un heliport eventual a Begues per tal de garantir la 
ràpida actuació de les emergències al municipi.

27 Estudiarem la viabilitat econòmica i social de 
l’ampliació de l’equipament municipal del cementiri i 
també la millora del servei de columbaris.

Mobilitat sostenible.

28  Instarem a la Generalitat de Catalunya (GENCAT) 
a la creació de la línia semidirecta Exprés.cat Olesa de 
Bonesvalls-Begues-Gavà-Barcelona millorant horaris i 
freqüència amb vehicles moderns i accessibles.

29  Instarem a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (ÀMB) 
a millorar els horaris i les freqüències en dissabtes, diumen-
ges i festius del Bus L-902 Begues-Gavà. També instarem a la 
creació del Bus Nocturn Begues-Gavà amb dues expedicions 
els divendres i dissabte nit amb parades segures a demanda.

30  Crearem  el servei municipal de cotxe elèctric compar-
tit (carsharing) a través d’una app mòbil per hores i dies com a 
mesura de promoció d’una nova mobilitat sostenible beguetana.

31  Implantarem el nou servei metropolità E-bicibox bi-
cicleta elèctrica, pública i compartida que permetrà fer ús 
d’una flota pública de bicicletes elèctriques disponibles a un 
conjunt de mòduls d’estacionament exclusius i protegits.

Grans acords de municipi:
empoderament de les
beguetanes i els beguetans
 en els afers públics i en les
 decisions municipals amb
participació ciutadana. 
Hisenda municipal, l’economia de tothom.

32  Proposarem una fiscalitat progressiva dels impostos 
i taxes públiques (béns immobles -L’IBI-, el rebut 
d’escombraries, l’escola bressol, piscina municipal o el 
servei d’àpats, entre d’altres) i així garantirem que la 
ciutadania pagui impostos i taxes en funció de la seva 
capacitat econòmica. És a dir, promourem bonificacions 
indirectes en forma d’ajuts vinculats a la capacitat econòmica 
de cada família; elaborant reglaments que afavoreixin les 
rendes de les famílies monoparentals, famílies nombroses i 
també de les persones vídues.
 

Educació, eina de transformació social.

33  Desenvoluparem conjuntament amb tota la comu-
nitat educativa la gran Aliança Educativa 360: educació a 
temps complet en temps lectiu i el no lectiu. Volem que cada 
infant i jove construeixi el seu propi itinerari vital amb equitat 
i sense exclusions.

34  Vetllarem perquè l’escola pública tingui els recursos ne-
cessaris per garantir un model d’escola inclusiva garantint un 
treball en xarxa amb els organismes supramunicipals com ara la 
Diputació de Barcelona (DIBA), el Consell Comarcal del Baix LLo-
bregat (CCBLL) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (ÀMB).

Medi ambient, responsabilitat
de present i futur.

35  Executarem el Programa Metropolità de Prevenvió 
i Gestió de Recursos i Residus Municipals (PREMET25) 
2019-2025 que aposta per reduir els residus municipals i per 
augmentar l’índex de reciclatge a Begues. 

36  Proposarem que Begues sigui un municipi pioner en el 
Sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) a través d’un 
màquina de recollida i retorn amb devolució de 10 cèntims 
per cada envàs. La mesura seria complementària a la recollida 
selectiva d’envasos actual, i s’aplicaria a les begudes envasades 
en vidre, plàstic, llaunes i brics de menys de tres litres, per a 
productes com aigua, sucs, refrescos i cerveses amb l’objectiu 
de reduir prop del 90% de l’abocament indiscriminat.



37  Potenciarem mesures de sobirania energètica com 
ara una ordenança municipal per a la instal·lació d’energies 
renovables a nivell local amb assessorament municipal i 
simplificació dels tràmits administratiu en les llicències d’obres.

Turisme sostenible de qualitat.

38  Pla estratègic turístic basat en la carta Europea de 
Turisme Sostenible per posar en valor el nostre patrimoni 
natural i especialment el Parc Natural del Garraf.

39  Potenciarem el patrimoni natural i cultural beguetà 
i, en especial,  el Jaciment arqueològic de la Cova de Can 
Sadurní, les construccions tradicionals de pedra seca i les 
rutes de senderisme Grans Rutes GR.

Civisme, bon veïnatge i seguretat.

40  Promourem un procés participatiu per desenvolupar 
un Pla de Mesures per a la convivència i el civisme 2021-
2025 basat en la prevenció, la sensibilització i la gestió dels 
conflictes, sancions i reparacions a la comunitat.

41  Crearem un observatori de l’habitatge a Begues per tal 
de conèixer i identificar les cases ocupades i les que són po-
tencials per tal d’impulsar la masoveria urbana com a mesu-
ra alternativa al dret a l’accés de l’habitatge.

42  Potenciarem el servei de la  policia de proximitat i 
garantirem noves càmeres de seguretat als accessos de Be-
gues: a la pista forestal camí de la Plana Novella i a la pista fo-
restal de Torrelles de LLobregat.

Cooperació i solidaritat.

43  Destinarem l’1% dels ingressos propis de l’Ajuntament 
a projectes de Solidaritat,  d’ajudes d’emergència i cooperació 
internacional.

Comerç, la dinamització econòmica.

44  Dinamitzarem les campanyes de comerç local La boti-
ga al carrer i Fira Fora Estocs per tal de dinamitzar el comerç 
urbà de Begues, entre d’altres. L’objectiu és treure l’aparador de 
la Botiga al carrer amb articles de temporada, i afavorir l’entrada 
de clientela a l’establiment comercial. Pel que fa al Fira Fora Es-
tocs és una acció comercial per buidar l’estoc de les botigues i re-
cuperar una part de la inversió o fer lloc per als nous productes.

45  Estudiarem la instal·lació de vetlladors municipals 
(tipus pèrgola de fusta) com element dinamitzador comer-
cial de la zona centre, sempre amb el consens del teixit co-
mercial i del veïnat del Passeig de l’Església.

Ocupació i empresa, municipi emprenedor.

46  Impulsarem programes de Plans d’Ocupació Local per 
a persones aturades de llarga durada o en risc d’exclusió social.

47  Promourem la certificació de qualitat als polígons 
d’activitat econòmica (PAE) de la zona de la Petita Indústria 
que duria a terme l’Agència Desenvolupament Econòmic de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (ÀMB) amb la Marca auditada 
Polígon Q (Polígon Empresarial de Qualitat);  i que suposaria un 
progrés qualitatiu i una atracció d’empreses per al municipi amb 
la voluntat de potenciar la reactivació econòmica a Begues. 

48  Crearem un Espai coworking per a microempreses 
per tal d’afavorir l’autoocupació i  la creació de microempreses 
i autònoms al municipi.

Urbanisme i Territori, ordenat i equilibrat.
 
49  Potenciarem un model de municipi compacte, medi-
terrani, que moderi el consum del sòl. Treballem per la utilit-
zació eficient de les àrees urbanes, la renovació i la reutilitza-
ció dels teixits urbans per compactar la demanda d’espai per 
a habitatge i per a activitats econòmiques.

50  Vetllarem per la protecció de les zones de conreu 
davant la urbanització excessiva del territori. El planejament 
urbanístic de l’Ajuntament ha de protegir els espais agraris que, 
per les seves característiques, permetin el desenvolupament 
d’una activitat econòmica agrària viable i competitiva, que són 
les condicions que n’asseguren la continuïtat. 


