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JORNADA DE FORMACIÓ A BEGUES
El passat 28 de setembre la Comarcal del Baix
Llobregat i l’Hospitalet d’Esquerra Republicana
de Catalunya va organitzar a la Casa de
Colònies de Can Rigol la seva primera jornada
de formació política municipal.
A la jornada hi varen asistir mes d’un centenar
de militants, simpatitzants i amics d’arreu de
la Àrea metropolitana. I va comptar amb la
presència d’en Marc Sangles, diputat d’ERC del
Parlament de Catalunya i va ser clausurada per
Joan Tardà, diputat del Congrés de l’Estat.
La benvinguda als assistents va anar a càrrec
d’en Josep Atsuara President de la Secció Local
d’ERC Begues. A continuació Marc Sanglas va
presentar el Pla d’Actuació Municipals 2015. I
més tard es van realizar els següents tallers en
sessions de matí i tarda: dinàmiques municipals,
sostenibilitat,, gènere i política municipal,
lideratge polític, Xarxes socials i comunicació
2.0.

Els oradors de l’acte Jaume Olivella i Joan Tardà.

La jornada va continuar amb un míting molt
concorregut al passeig de l’església. En primer
lloc va intervenir en Jaume Olivella, regidor i
portaveu d’ERC de l’Ajuntament de Begues, i
parlar sobre temes d’actualitat municipal. En
segon lloc, en Joan Tardà va tractar, a partir
de la seva visió particular, temes de política
nacional com ara la consulta del dret a decidir o
les contrareformes de l’estat español sobre les
pensions i el mercat laboral.
L’acte va acabar amb un rom cremat elaborat
pels membres de la secció local de Begues i
amb cava i coca del país.

FESTA MAJOR D’HIVERN
- SANT SEBASTIÀ 2014 Us desitgem a tots els beguestans i beguetanes,
entitats i associassions que passeu amb
companyia de tots els vostres familiars i amics
unes bones festes. El Grup Sardanista de
Begues amb la Cobla Marinada encapçala els
actes del programa de la Festa Major d’Hivern
amb una ballada de sardanes.
Membres de la secció local d’ERC Begues amb Joan Tardà.

BONA SARDINADA A TOTHOM !

EL CENTRE CÍVIC: I ARA LA GESTIÓ
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I no hem de tenir cap problema per demanar
aquest ajut extern que proposem, cal tenir el millor
assessorament possible per la millor i més important
infraestructura cultural que mai hem tingut, i des de
l’ajuntament
no
tenim
l’experiència
de
gestió cultural que cal per la redacció
del Projecte de Gestió del Centre Cívic.

Fotografia de la façana de la nova Biblioteca Municipal

Molts han estat els somnis i sacrificis per poder
fer realitat aquest centre cívic que estem a punt
d’inaugurar i encara ens resten uns mesos de treball
per poder finalitzar dignament la infraestructura
cultural més gran que mai ha tingut Begues.
El camí ha estat feixuc i llarg, ple d’incerteses,
emmarcades en un context de crisi que ha obligat
al consistori en diverses ocasions a refer els
acords i replantejar les relacions contractuals amb
els proveïdors de la construcció del centre cívic.
Però tot això ara ja és història i estem a pocs
mesos de concloure el projecte, de fet ens queden
els acabats , el mobiliari, la escenografia i la
urbanització de la riera i tot plegat ens haurà costat
a la vora els 5,5 milions d’euros. Així doncs caldrà
que els responsables d’obres i serveis segueixin
de ben a prop els projectes pendents amb molta
cura si volem obrir les portes abans de l’estiu.
Ara cal parlar seriosament del projecte de gestió, o sia
el projecte que defineix els usos, la coordinació dels
espais i serveis, la programació, la comercialització
dels espais per actes aliens i la direcció integral,
tot dins un marc econòmic i pressupostari
que faci possible la rendibilitat del centre.
Sembla que hi ha una primera decisió de gestionarho directament l’ajuntament, descartant la gestió
externa d’empreses especialitzades, qüestió que
permet tenir uns costos més acurats però que pot
representar un perill si no es dota d’una alta qualificació
professional que asseguri una correcta gestió.

Desprès vindran els Reglaments de regim
intern, d’usos i tot el que ens calgui per una
correcta utilització de l’edifici, però el primer
és el primer i corre pressa, no fos el cas
que poséssim el carro davant dels bous.
Ara ve l’hora de la veritat i si hem arribat
fins aquí siguem valents i conscients de la
importància de acabar de fer les coses ben fetes.
Joan Ramon Ivern
Militant ERC-Begues

NOVETATS DEL CENTRE CÍVIC
Durant el mes de desembre del 2013 i
el
gener
d’enguany,
diverses
entitats
i
associacions del poble han pogut veure
l’estat de les obres de l’equipament cultural.
Recentment
s’ha realitzat l’aprovació inicial
del mobiliari requerit per la biblioteca i el centre
cívic. A finals de gener s’aprovarà definitivament
i es farà la convocatòria de la licitació per triar el
subministrador d’aquest mobiliari especialitzat.
Pel que fa a la finalització de les obres
de construcció, està previst que aquestes
acabin a finals de gener o inicis de febrer.

És aquí on hem demanat reiteradament a la
nostra alcaldessa la redacció d’un Projecte de
Gestió, redactat per tècnics de la casa amb el
suport d’empreses especialitzades amb gestió
cultural. Ben mirat també podrien ser els serveis
tècnics de cultura de la Diputació de Barcelona qui
ens ajudi a definir tots els paràmetres de gestió
necessaris per la gestió eficaç del Centre Cívic.
I això cal fer-ho de forma immediata, de fet ja anem
tard, i en paral·lel a l’acabament de les obres, no
fos el cas que inaugurem i no sapiguem amb tot

Fotografia de la façana de part de l’espai de la Gent Gran

ARRENCA LA TAULA PEL DRET A DECIDIR DEL BAIX LLOBREGAT

Fotografia oficial del dia de la constitució de la taula pel dret a decidir al Baix Llobregat amb la presència d’entre d’altres
d’en Jordi Albert (president ERC Baix LLobregat i l’Hospitalet) i Francesc Sánchez i Benas (Secretari de la TPDD).

PROPOSTA DE MOCIÓ D’ERC

NOVES INCORPORACIONS

La Taula pel Dret a Decidir del Baix Llobregat (TPDD) ja és
una realitat, després de constituir-se el 18 de desembre
passat a la seu comarcal de l’UGT de Cornellà.

Ens plau donar la benvinguda als nous militants que
s’han incorporat en aquests darrers mesos: Rosa
Bas, Pau Romero, Txell LLenas, Jordi Vicente i
Jaume Cornelles.

Esquerra Republicana és una de les entitats que ja s’hi
han adherit, a més de l’ANC, Súmate, el Centre d’Estudis
Comarcals, la Federació d’Associacions de Veïns i Unió
de Pagesos, a més de 10 partits polítics i dels 5 sindicats
més representatius de la comarca. A nivell local, a més, ja
hi ha desenes d’entitats adherides.
D’altra banda, la Taula ha demanat als ajuntaments que
comencin el procés de presentar mocions d’aprovació.
En aquest sentit, ERC Begues té la voluntat de proposar
una moció conjunta amb totes les forces polítiques
interessades per tal que la sol·licitud d’adhesió a la Taula
pel Dret a Decicir s’extengui a les associacions i entitats
del poble de Begues i tingui un caràcter institucional.
Aquesta moció té un doble objectiu:
•

•

El primer és que l’Ajuntament de Begues, com a
màxim ens representatiu del poble, s’adhereixi
formalment a la Taula Pel Dret a Decidir del Baix
LLobregat.
El segon és informar totes les associacions i
entitats del municipi de la possibilitat d’adherir-se
a la Taula i motivar-ne l’adhesió.

ERC continuarà fent promoció i col·laborant en totes
les accions necessàries per aconseguir que el poble
català pugui exercir el seu dret a decidir.
VOTAR ÉS DEMOCRÀCIA !

I ens fa especialment il·lusió que amb l’arribada d’en
Jaume Cornelles constituïm formalment, per primera
vegada, les Joventuts d’Esquerra Repúblicana de
Catalunya (JERC) a Begues.
Com a militants d’ERC podran rebre tota la
informació de l’activitat d’Esquerra Republicana tant
a nivell nacional com municipal, assistir i participar
als actes i reunions d’ERC, votar directament la
Presidència i la Secretaria General, tenir dret de
sufragi actiu i passiu en els processos participatius
i electorals interns, accedir a formació política i
tècnica continuada, participar als Congressos i
a les Conferències Nacionals, i participar en el
funcionament de les Comissions Sectorials.

Així doncs, animem a tots els nostres amics
i simpatitzants que en aquest moments tant
importants pel país es sumin al nostre projecte
nacional i municipal. I si volen col·laborar de forma
més directe, i fer-se militants, s’adrecin al correu
electrònic begues@esquerra.org

Josep Atsuara
President ERC-Begues

L’IMPOST DE BÉNS I IMMOBLES (IBI) I
LES ORDENANCES FISCALS 2014

que pertanyen al grup d’immobles amb al 50%
superior del valor cadastral mig del municipi. És a
dir, mes de 1300 immobles beguetans pateixen un
increment del 4%.
En tot cas, quan el mes de novembre d’enguany es
van aprovar les ordenances fiscals que regulen els
preus públics, les taxes i els impostos municipals
cal destacar es va deixar el tipus d’increment del
tipus impositiu de l’IBI al 0%. És a dir, la pressió
fiscal municipal no augmentarà en contra del que
s’ha publicat en diverses publicacions d’actualitat
municipal.

L’ IBI és un impost local que grava el valor dels
béns immobles. La seva gestió, liquidació i
recaptació correspon als ajuntaments, si bé el
valor cadastral és la base imposable d’aquest
impost. La llei atribueix als Ajuntaments la capacitat
per determinar els tipus impositius, així com per
articular determinats beneficis fiscals, la qual cosa
determina finalment la quota de l’ impost.
Els increments es poden produir per diversos
motius:
- Per una revisió cadastral que ha comportat una
actualització del valor cadastral.

Així doncs, podem fer quelcom per esbrinar si aquest
tribut està actualment equilibrat? La llei preveu
diversos mecanismes fiscals que, després de la
realització d’un procediment de valoració col·lectiva
de caràcter general, permeten controlar l’efecte a
l’IBI dels nous valors cadastrals. És per això que en
els propers pressupostos de l’estat espanyol de l’any
2015 és possible que ens acollim a una proposta de
regulació dels coeficients d’actualització dels valors
cadastrals sense que això signifiqui una nova revisió
cadastral; sempre i quan aquesta nova valoració
suposi una millora econòmica pels beguetans i les
beguetanes.

- Per l’increment del valor cadastral efectuat per la
Llei de pressupostos.
- Per l’increment del tipus impositiu per part de
l’ajuntament.
- Per haver-se produït en l’immoble una alteració
d’ordre físic, econòmic o jurídic, o una modificació
del planejament urbanístic que afecta al seu valor
cadastral.

Jaume Olivella i Riba
Regidor i Portaveu
Grup Municipal ERC Begues

NOVETATS DEL CALENDARI FISCAL 2014

En el cas de Begues la quota líquida augmentarà
en el 2014 com a conseqüència directa d’aquest
dos primers fets:
En primer lloc, la revisió cadastral materialitzada
en la ponència del 2009 i que marca un període
entre 2010 al 2019. La base liquidable de l’IBI es
va calcular aplicant d’ofici una reducció decreixent
durant deu anys. Aquesta reducció és del 90% de
l’increment del valor cadastral en el primer any
de vigència de la revisió, del 80% en el segon
i així successivament fins que en el desè any
s’aconsegueixi una base liquidable igual al valor
cadastral revisat. Això va significar que, amb
caràcter general, la base liquidable per la qual
es tributarà en el primer any de vigència de la
revisió (any 2010) va ser igual al valor anterior
(sense revisar) més un 10% de l’increment de valor
experimentat per l’immoble com a conseqüència de
la revisió.
En segon lloc, per l’increment del valor cadastral
imposat per la Llei de pressupostos de l’estat
espanyol en base als immobles d’ús residencial

A proposta ERC, l’Impost de Béns i Immobles (IBI)
s’ha fraccionat en tres rebuts anuals sense cap tipus
d’interès afegit per tal de facilitar-ne el pagament. És
a dir, el primer rebut tindrà un termini de pagament
voluntari entre el 5 de març i el 5 de maig, el segon i
el tercer abonament serà com els darrers anys al mes
de juliol i al novembre. Esperem que aquesta mesura
pugui ajudar a les famílies a millorar la planificació
del pagament d’aquest tribut. Podeu consultar tot
el calendari fiscal del 2014 a la web de l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
http://orgt.diba.cat/cat

APROVACIÓ INICIAL DELS
PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2014
El proppassat 18 desembre es va aprovar de forma
inicialment el pressupost municipal per l’any 2014.
Cal destacar que es un pressupost equilibrat,
realista i preparat per assumir les despeses
de funcionament del nou equipament cultural
municipal: el Centre Cívic i la Biblioteca pública.
Com a mesura de transparència informativa, al
web http://www.begues.cat hi trobareu publicada
la documentació bàsica d’aquest pressupost: les
despeses i els ingressos (partida a partida), el Pla
d’Inversions, el programa financer, les despeses
plurianuals, la liquidació del pressupost de l’exercici
anterior i l’estat del deute el catàleg de llocs de treball.

ADJUDICAT LA PLANIFICACIÓ INICIAL
DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE
CATALUNYA (PUOSC)
El passat 20 de desembre es va aprovar el PUOSC
que correspon als anys 2013-2017 que subvenciona
inversions municipalistes per part de la Generalitat
de Catalunya per un import de 403.823,83 euro
destinat a inversions d’obres i manteniment de la
via pública del municipi de Begues.
Pel que fa a les inversions destaquem:
- Els 54.000 euros de subvenció per a la restauració i
la reforma de la plaça Camilo Riu. El total del projecte
ascendirà a 213.992,64 Euros i permetrà arranjar la
plaça perquè esdevingui més funcional, garanteixi
un millor confort i conservi en les millors condicions
el nostre patrimoni arquitectònic i urbanístic local.
- Els 20.659,14 euros de subvenció per a la millora
de la permeabilitat vianant de la BV-2041 al seu
pas per la rotonda de Cal Vidu. El total de l’obra
ascendirà a 27.545,53 Euros i l’objectiu serà millorar
el pas dels vianants i bicicletes per aquest tram.
Els
117.723,66
euros
de
subvenció
destinats actuacions d’estalvi energètic en
les instal·lacions d’enllumenat públic. El total
del projecte es valora en 156.964,89 Euros
i permetrà complir amb el compromisos de
sostenibilitat de Begues tot reduint despeses.
Pel que fa a despeses de manteniments de via
pública i edificis municipals s’ha concedit una
subvenció quadriennal de 211.441,03 euros. Això
ens permetrà ingressar cada any 52.860,26 euros
fins al 2017.

Per altra banda cal destacar l’esforç per augmentar
l’atenció social de les persones i famílies amb
necessitats econòmiques i psicosocials especials.
Tanmateix es consolida un model de pressupost
auster, però que conserva i garanteix tots els
serveis bàsics i essencials que ens defineixen
com a poble de referència a nivell comarcal:
serveis educatius (escola bressol), serveis socials
i serveis culturals (biclioteca i centre cívic).

Continuarem amb les mesures d’estalvi energètic.
Foto: enllumenat públic amb leds del barri del Raval de
Sant Martí

SÍ A L’AVORTAMENT LLIURE
L’avortament en si comporta un complicat dilema
filosòfic sobre fins a quin punt la vida del nasciturus
(concebut però no nascut, el fetus) s’ha de protegir
com si es tractés de la vida d’una persona, i fins a
quin punt la dona té dret sobre el seu propi cos. Prima
facie, sembla ser un debat filosòfic etern i sense cap
solució inequívoca, i potser semblaria correcte que
hom que volgués pogués avortar i qui no volgués
que no ho fes, dins d’uns límits temporals adequats.
Però no patiu més, el nostre estimat i savi “Gobierno
de España” ha trobat la solució. Ell sí que sap què
ens preocupa i què no. Després de multitudinàries
manifestacions i cadenes humanes per tot l’Estat
a favor de prohibir l’avortament, amb cartells de
“Rouco Varela for president” sembla que ens
ha fet cas i ha decidit que prohibirà el dret de la
dona a avortar lliurement durant les primeres 14
setmanes de gestació. Era tan gran la massificació
de ciutadans que ho demanava pels carrers que
no ha calgut fer cap consulta ni cap referèndum.
Ara sí que funcionarà bé el país. A l’estil “llei seca”
dels Estats Units al 1920, per fi podrem gaudir
d’un magnífic mercat submergit de productes per
avortar que seran d’una qualitat sanitària exquisida.
Ja era hora que l’Estat incentivés les estades
erasmus, ara les dones embarassades que ho
vulguin podran anar a avortar a estats com el Regne
Unit, França, Itàlia, Polònia, Alemanya, Holanda,
Àustria, Dinamarca, Grècia, Bèlgica i molts més.

Deixant de banda la ironia, és evident que els temps
han canviat, la societat ha avançat i avançarà,
per bé o per mal, però la història ha demostrat
que utilitzar les lleis i la Constitució per forçar
els ciutadans a anar cap enrere és del tot inútil.
Prohibit o no, se seguirà avortant, per tant, el
més eficient seria legalitzar i controlar aquesta
institució, que no pas incentivar la creació d’un
altre mercat submergit, que ja en tenim prou.
La legalització de la institució ha d’anar
acompanyada
d’una
intensiva
campanya
educativa i informativa sobre la responsabilitat
de les relacions sexuals. A través de la educació
millorarem la situació, a través de la prohibició, no
Jaume Cornelles
Militant ERC Begues

CADA DIA TRIES, ARA ATREVEIX-TE A DECIDIR! #REFERÈNDUM2014
Els joves prenem decisions cada dia. Des que ens llevem fins que ens n’anem a dormir. Totes i
cadascuna d’aquestes decisions són importants i són les que marcaran el rumb de la nostra vida.
Iniciem aquesta campanya decideix.cat per demostrar que si podem decidir el nostre
futur individual també podem decidir el nostre futur col·lectiu, el del nostre país.
JERC Baix Llobregat

VOTAR ÉS DEMOCRÀCIA

Fotografia panoràmica de l’Auditori Fòrum de Barcelona amb més de 4500 assistents per reclamar Votar és la Via #SíSí

El passat 14 de desembre, sota el lema “Votar és
la via, tots per un país”, es va celebrar al Fòrum de
Barcelona un acte multitudinari i obert amb un caire
festiu i reivindicatiu, en què, un cop més ERC aposta
per la via més democràtica que pot haver: la de donar
veu al poble a través de les urnes. Els membres de
la secció local de Begues , com no podia ser d’una
altra manera , també hi vam ser presents.
Fa temps que la nostra lluita s’encamina en aquest
sentit; però afortunadament, en aquest moment
històric concorren un seguit de circumstàncies que
fan que els nostres somnis i anhels estiguin cada
vegada més a prop d’assolir-se : a part de les
accions polítiques , la societat civil s’ha organitzat
amb fermesa per donar també resposta a la
il·lusió i al clam de molts ciutadans i ciutadanes del
nostre país, tant des de l’ANC, Òmnium Cultural,
l’Associació Súmate i diverses personalitats que han
expressat el seu compromís amb la independència
públicament. I és que la democràcia és la millor
aliada del procés sobiranista que avança imparable
a Catalunya.
Tal com va dir l’Oriol Junqueras: ‘Som partidaris
d’anar junts, sempre al costat dels ciutadans i
donant la veu als ciutadans. Tots a les urnes, els
que volen votar que sí i els que volen votar que no.
Tots junts a votar, perquè estem convençuts que la
resposta a les inquietuds dels ciutadans sempre és
la democràcia’
Dies abans, el president de la Generalitat havia
anunciat la data de la consulta, fruit d’un pacte
històric entre partits : el proper 9 de novembre.
El referèndum
inclou una pregunta amb dos
subapartats.

Oriol Junqueras, president ERC: ‘Tots a les urnes, els que
volen votar sí i els que volen votar no. Tots junts a votar’

Oradors de l’acte d’esquerra a dreta: Josep Maria Mainat,
Màrius Serra, Empar Moliner, Santiago Vidal, Juanjo Puigcorbé i Josep Maria Terricabras entre d’altres.

Esquerra Republicana continuarà treballant per
complir el mandat ciutadà de poder votar el nostre
futur el 2014 i així aconseguir el nostre doble objectiu:
viure en un país socialment just i nacionalment
lliure.

Doris Roig / Jordi Vicente
Militants ERC Begues

Votar és democràcia. Gran mostra de suport per part de la
societat catalana: Moliner, Puigcorbé i Mainat.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “QUATRE VIES CAP A LA INDEPENDÈNCIA”

Amb la participació de l’autor Martí Anglada i Birulés

El proper dissabte 1 de febrer a l’Antic Escorxador
a les 18 hores es durà a terme la presentació
del llibre Quatre vies per a la independència del
prestigiós analista de política internacional, Martí
Anglada i Birules.
Ara fa vint anys que diverses nacions d’Europa
van convertir-se en estats independents: Estònia,
Letònia, Eslovàquia i Eslovènia, per triar-ne tres de
diferents. Però també van passar a tenir estat propi
Txèquia, Lituània, Ucraïna, Bielorússia, Moldàvia,
les repúbliques del Caucas, les centreasiàtiques
i les de la Iugoslàvia dominada pels serbis. Ara
és Catalunya qui es planteja aquesta opció, amb
esperança i amb molts interrogants. L’autor, expert
en política internacional, després d’anys d’estudi,
ofereix aquest balanç oportú.
DISSABTE 1 FEBRER
18 H, EDIFICI ANTIC ESCORXADOR
AVINGUDA SITGES (BEGUES)
US HI ESPEREM!

Martí Anglada (Girona, 1949) ha estat cap
d’Informació Internacional de Televisió de
Catalunya i comentarista de política internacional
a TV3 i Catalunya Ràdio. És llicenciat en Dret i en
Ciències de la Informació per la UAB.
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