ESQUERRA PROPOSA
PROGRAMA ELECCIONS MUNICIPALS 2011

Begues

UN POBLE POLÍTICAMENT PRÒXIM
PARTICIPACIÓ, DEMOCRÀCIA DE PROXIMITAT
1. Impulsarem una nova cultura de Participació i Comunicació dinàmica i efectiva que garanteixi
una relació de proximitat i corresponsabilitat amb la ciutadania.
2. Promourem consultes populars en aquelles qüestions que resultin rellevants per al municipi per
enfortir la democràcia participativa.
3. Elaborarem pressupostos participatius a partir del criteri de projectes x objectius tenint en
compte tant la fase d’elaboració com la seva posterior avaluació.
4. Convocarem sessions informatives com a pràctica habitual per informar sobre els diferents
projectes que marqui l’agenda municipal i escoltar el parer de la ciutadania.
5. Fomentarem la convocatòria de consells municipals en els diferents àmbits sectorials
(comunicació, habitatge, joventut, gent gran,...) per garantir la participació de les parts implicades i
abordar de manera periòdica el seguiment de les polítiques públiques en aquell àmbit concret.

LES ENTITATS
6. Fomentarem la participació cívica a través de les entitats mitjançant les comissions i consells
creats a tal efecte.
7. Evolucionarem l’actual model de subvencions a les entitats per garantir la sostenenibilitat de
les entitats per la seva importància cabdal com a teixit associatiu i una programació estable en que
l’Ajuntament es comprometrà a disposar dels mitjans i recursos per dur-los a terme.

COMUNICACIÓ
8. Desenvoluparem l’emissora de ràdio local per internet incorporant continguts audiovisuals
que dinamitzi l’activitat comunicativa i sociocultural a Begues a partir de la iniciativa ciutadana i el
teixit associatiu.
9. Potenciarem la creació de continguts digitals i audiovisuals a través de la xarxa d’internet
implicant a la ciutadania i a les entitats del poble en la seva elaboració.
10. Crearem un Consell de Comunicació amb representació dels grups municipals i de les entitats
del poble que vetlli per la participació als mitjans de comunicació locals (butlletí, web, canal TDT i
ràdio) i impliqui a la ciutadania en la gestió dels seus continguts.

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
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11. Potenciarem l’Administració electrònica com a element central d’una nova administració
municipal més eficient, transparent i eficaç per fer més àgil la tramitació amb l’Ajuntament i
comprometi a l’Ajuntament a donar-hi una resposta.
12. Garantirem a tota la ciutadania l’accés lliure a internet a través de connexió gratuïta al Centre
Cívic.
13. Garantirem que el coneixement generat per l’Ajuntament sigui de domini públic, lliure i
gratuït a través de la web.
14. Implantarem l’ús del programari lliure en català i fomentar-ne l’ús entre el conjunt de la
ciutadania i les empreses locals.
15. Promourem en l’obra pública la instal·lació paulatina de fibra òptica a través de la Xarxa
Oberta.
16. Instal·larem antenes de telefonia mòbil en espais municipals per garantir la correcta cobertura
a tota la ciutadania sent molt exigent amb la normativa de protecció de la salut.
17. Instarem al Departament de Governació en la millora de la cobertura de tdt a tot el municipi.
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UN POBLE CULTURALMENT AVANÇAT
CULTURA
18. Posarem en marxa el nou equipament cultural del Centre Cívic i Biblioteca aprofitant totes les
seves potencialitats en les diferents activitats que s’hi encabiran: biblioteca, aula de formació, aula
tic, punt d’informació juvenil, teatre, concerts, balls, audiovisuals, bucs d’assaig, exposicions,
conferències, bar social, sales de reunions i espai infantil.
19. Fomentarem la creació artística a través de concursos com el Begues Sona i mitjançant una
bona programació del Centre Cívic, per tal que tothom pugui desenvolupar les seves capacitats
creatives, artístiques i culturals.
20. Desplegarem el Pla d’Equipaments Culturals per tal d’optimitzar els espais municipals
(L’Escorxador, Cal Pere Vell, Petit Casal, Magatzem per les entitats i antic Ambulatori) a través d’un
procés participatiu amb les entitats i associacions del poble.
21. Desenvoluparem el Centre Experimental de les Arts de Vallgrassa per al foment de la formació
artística amb una programació estable i una oferta lúdica complementària.
22. Fomentarem les manifestacions de la cultura popular i tradicional en col·laboració amb les
entitats del poble, especialment les que siguin pròpies de Begues així com també les de nova
creació: bestiari popular, cercavila, balls tradicionals...

PATRIMONI CULTURAL
23. Crearem un Centre d’Interpretació al Petit Casal per posar en valor i difondre el patrimoni
històric, cultural i natural de Begues i recomanar itineraris ecoturístics per donar a conèixer i gaudir
de l’entorn.
24. Adequarem el jaciment de la cova de Can Sadurní, el Pou del Glaç i l’antic Camí Ral per a ferlos visitables.
25. Elaborarem el Catàleg de Patrimoni per tal de preservar els béns culturals del municipi a partir de
l’inventari del Mapa de Patrimoni Cultural.
26. Continuarem recuperant la memòria històrica mitjançant activitats de divulgació amb l’edició de
dvd.
27. Posarem en marxa un servei d’arxiu municipal que recuperi el patrimoni documental de Begues,
racionalitzi la seva organització i faciliti l’accés a la informació a través d’internet.
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EDUCACIÓ
28. Desenvoluparem el Projecte Educatiu de Begues (PEB) per implicar a tota la ciutadania en la
responsabilitat d’educar mitjançant accions educatives: Mostra d’Entitats, Casals d’aprenentatge i
servei (APS) per conèixer l’entorn, contes i llegendes de Begues...
29. Impulsarem els Espais de Debat Educatiu per tal de realitzar un treball tranversal entre tots els
agents educatius (mestres, famílies, professionals municipals...) per consensuar estratègies i
valors per aplicar-los mitjançant accions educatives.
30. Desenvoluparem el Programa d’Hàbits i Tècniques d’Estudi adreçat a alumnes de secundària
per garantir i millorar l’èxit escolar.
31. Continuarem i adequar l’Aula de Formació d’Adults per assolir les competències bàsiques
d’aprenentatge (llegir, escriure, operacions matemàtiques...) a persones adultes i immigrades.
32. Crearem l’Aula TIC al Centre Cívic per ofertar cursos d’informàtica i donar la possibilitat a tothom
d’accedir a les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

CENTRES EDUCATIUS
33. Enfortirem el Servei Educatiu de Begues format per les escoles pública i concertada mitjançant
col·laboracions i projectes compartits per avançar en la relació escola-entorn i donar possibilitats als
infants i joves de conèixer el seu poble.
34. Potenciarem els nous espais educatius de la Llar d’Infants (Espai nadó, Espai de joc i Espai
familiar) per tal de compartir amb les famílies la responsabilitat d’educar en l’educació infantil de 0 a
3 anys.
35. Instarem al Departament d’Educació a ampliar el batxillerat a l’Institut d’educació secundària.
36. Plantejarem al Departament d’Educació a construir una segona escola pública als nous
terrenys adquirits del Casino per impartir l’educació infantil de 0 a 6 anys i l’educació primària de 6
a 12 anys.

EDUCANT EN EL LLEURE
37. Seguirem organitzant el Casal d’Estiu per complementar l’oferta educativa de l’infant i conciliar la
vida laboral i familiar.
38. Oferirem anualment un curs de premonitors/es, un de monitors/es i un de monitors/es de
menjador per tal de facilitar als educadors en el lleure les titulacions pertinents i poder optar a
treballar als Casals Municipals.
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EL CATALÀ, LLENGUA DE COHESIÓ
39. Ampliarem l’oferta de cursos de català amb certificats oficials per a adults i l’Aula d’Acollida per a
les persones nouvingudes.
40. Continuarem impulsant el programa de parelles lingüístiques Voluntaris per la Llengua amb
caràcter permanent per agilitzar l’aprenentatge del català de les persones nouvingudes.
41. Fomentarem l’ús del català en activitats lúdiques i culturals (cinema, concerts, actuacions
infantils, oci nocturn...).
42. Promoureem l’ús social del català en l’àmbit socioeconòmic, especialment en el comerç local,
mitjançant campanyes informatives, ajudes i assessorament tècnic especialitzat.
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UN POBLE SOCIALMENT JUST
SERVEIS SOCIALS, AL SERVEI DE LA CIUTADANIA
43. Enfortirem els Serveis Socials per posar-lo a l’abast de les persones i famílies més
necessitades per tal d’evitar situacions de risc d’exclusió social en qüestions bàsiques com ara
l’alimentació (banc d’aliments i beques de menjador) i ajuts econòmics essencials
(subministraments, habitatge i transport).
44. Seguirem desenvolupant el nou Pla de Serveis Socials com a eina bàsica per garantir la carta
de serveis municipals: atenció personalitzada de dilluns a divendres, servei d’emergències de
Teleassistència, Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), ajuts al transport adaptat i assessorament a
les famílies .

JOVES I ADOLESCENTS, OBRINT LES PORTES AL FUTUR
45. Actualitzarem el Pla Local de Joventut com a eina bàsica per al desenvolupament de les
polítiques juvenils per a la formació, emancipació, creació, participació i esbarjo dels joves.
46. Transformarem l’actual punt d’informació en un Serveis de Recursos per a Joves ubicat al
Centre Cívic per a fomentar l’autonomia dels joves, facilitar-los l’accés als recursos i que esdevingui
el referent dinamitzador de l’entreteniment per a adolescents i joves.
47. Garantirem un espai d’oci nocturn a la sala annexa en el que es fomenti el consum saludable i
ofertar una programació d’activitats esportives i recreatives per a adolescents i joves.
48. Promourem cursos per a joves en l’àmbit dels coneixements d’informàtica, audiovisuals i de les
tecnologies de la informació i la comunicació.
49. Impulsarem programes per a joves creadors per a recolzar i promocionar les iniciatives en
l’àmbit de la música, les arts escèniques, les arts plàstiques, audiovisuals i la literatura.
50. Donarem suport als grups de joves facilitant recursos perquè puguin dur a terme les seves
pròpies activitats juvenils.

LA GENT GRAN, EL DRET A VIURE EN PLENITUD
51. Construirem el nou Casal de la Gent Gran, on traslladarem l’actual Espai de la Gent Gran com
un servei públic i d’inscripció gratuïta que serà un punt de trobada generacional on es
desenvoluparan les activitats dirigides (servei d’àpats, formació d’informàtica, classes d’idiomes,
espai de tertúlia, taller de la memòria...).
52. Construirem 16 habitatges socials dotacionals al nou Casal de la Gent Gran per garantir el dret
a l’habitatge a tots els majors de 65 anys que tinguin prestacions socials bàsiques.
53. Continuarem amb el cicle de caminades i la gimnàstica suau per a la gent gran per fomentar
l’envelliment actiu.
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LA SALUT PÚBLICA ÉS COSA DE TOTS
54. Mediarem amb el Departament de Salut per aconseguir el servei d’una ambulància
medicalitzada a Begues, amb servei les 24 h, per poder disposar al municipi d’un servei mèdic
d’urgències permanent i cobrir la franja horària que va de les 20 a les 8 hores.
55. Crearem campanyes de conscienciació d’hàbits saludables per a joves, dones i adults, en les
temàtiques següents: tabaquisme, salut dental, sexualitat i riscos derivats, nutrició, drogues i
seguretat viària.
56. Elaborarem el Pla Integral per a la Promoció de la salut mitjançant l’Activitat Física i
l’Alimentació Saludable, conegut com PAAS, com a resposta al increment observat en la
prevalença d’obesitat en els àmbits escolars, laborals i comunitari.

L’ESPORT, UNA ACTIVITAT INTEGRADORA I SALUDABLE
57. Crearem un Servei d’Esports Municipal que elaborarà un pla estratègic per optimitzar els
recursos i equipaments esportius i coordinarà l’activitat dels clubs i les associacions esportives.
58. Construirem un espai esportiu d’accés lliure basat en una pista polivalent d’última generació per
a l’ús de diferents esports (bàsquet, futbol, handbol i voleibol).
59. Contiunarem celebrant anualment la Festa de l’Esport per tal de difondre la pràctica esportiva
del poble.
60. Impulsarem el Pla Català de l’Esport a les escoles de Begues: obrirem les instal·lacions
esportives escolars fora de l’horari lectiu per al foment de l’activitat esportiva i l’activitat física
recreativa.
61. Implantarem el Pla d’Activitat Física, Esport i Salut (PAFES) com a programa de promoció de la
salut des de l’atenció primària mitjançant el consell i la prescripció d’activitat física (itineraris de
salut urbans i rurals).
62. Promourem l’activitat esportiva per a tothom (infants, joves, adults i gent gran) amb programes
de caire recreatiu, competitiu i de salut.

DRETS SOCIALS
63. Aplicarem la transversalitat des la perspectiva de gènere i de les dones a la política municipal
per garantir el reconeixement de l’existència de drets de dones i homes al conjunt de les polítiques
del consistori, per tal que aquestes responguin a les realitats, oportunitats, necessitats i
expectatives dels dos sexes, i, alhora, tenir en compte que els canvis necessaris per millorar la
societat han d’impactar positivament sobre els dos grups de població.
64. Continuarem commemorant les dates assenyades per la igualtat de gènere com ara l’1 de
maig (Dia Internacional de la Dona Treballadora) i el 25 de novembre (Dia Internacional per a
l’eliminació de la violència en contra les Dones).
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65. Lluitarem per l’eradicació de la violència masclista en col·laboració amb el Servei Informació i
Assessorament a les Dones (SIAD) de referència del territori i d’acord amb el desplegament
territorial de la Llei dels drets de les dones a eradicar la violència masclista.
66. Promourem accions adreçades a fomentar el respecte cap al col·lectiu de Lesbianes, Gais,
Bisexuals i Transexuals (LGBT) i commemorarem les dates assenyalades per al col·lectiu: el 28
de juny (Dia Mundial de l’Alliberament Gai i Lesbià), el 17 de maig (Dia Mundial Contra l’Homofòbia)
i l’1 de desembre (Dia Mundial de la lluita contra la SIDA).
67. Promourem accions de millora dels processos d’acomodació de la població nouvinguda
(joves, famílies a les escoles, entitats ciutadanes...), mitjançant el suport tècnic professional en
mediació ciutadana especialitzat en col·lectius immigrants.
68. Facilitarem la participació de la població nouvinguda en les activitats de caràcter públic i en la
dinàmica associativa de Begues.

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT, COMPROMÍS AMB ELS DRETS HUMANS
69. Continuarem dedicant el 0,8% dels ingressos municipals propis a finançar projectes de
cooperació i solidaritat internacional i campanyes d’emergències a causa de desastres d’origen
natural (terratrèmols, inundacions, huracans...) o d’origen antropomòrfic (èxodes i conflictes
armats). d’accions puntuals de sensibilització (xerrades, exposicions, debats i espectacles).
70. Promourem la creació d’una Borsa de Voluntariat Municipal, amb la col·laboració d’entitats del
tercer sector, per tal promoure l’autonomia i la solidaritat entre veïns
71. Fomentarem els valors inherents a la cooperació: cultura de la pau, equitat i defensa dels drets
humans.
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UN POBLE ECONÒMICAMENT PRÒSPER

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
72. Desenvoluparem el sector econòmic forestal a través de l’aprofitament de l’energia de biomassa
tan en l’àmbit púbic com el privat i aconseguir tenir uns boscos nets.
73. Introduirem l’activitat ramadera de la cabra per la neteja del sota-bosc i la comercialització de la
llet i la carn.
74. Revisarem el Pla General per tal de preveure nous espais per al desenvolupament econòmic
de petita indústria i serveis.
75. Promourem l’esperit emprenedor a través de la creació d’un viver d’empreses en un espai
municipal amb l’objectiu d’estimular projectes empresarials.
76. Organitzarem Premis a les millors iniciatives empresarials per crear i consolidar noves
activitats empresarials sorgides del propi àmbit local.
77. Estimularem la creació de cooperatives com ara en l’àmbit de la construcció perquè els petits
treballadors de Begues puguin fer front a obres de mitjana envergadura.
78. Realitzarem un pla d’actuació per a la millora i la dinamització de l’entorn de les empreses
dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE): censos, comercialització i promoció, estudis
estratègics, serveis de localització, millora de serveis operatius i estratègics i foment de
l’associacionisme.

COMERÇ DE PROXIMITAT
79. Agilitarem i simplificarem la tramitació municipal de l’obertura de nous negocis.
80. Fomentarem el comerç de proximitat al centre del poble amb el programa La Botiga al
Carrer cada primer diumenge de mes a la zona centre.
81. Potenciarem la campanya “Jo compro a Begues” per tal de promocionar el consum al nostre
municipi amb mitjans publicitaris.
82. Plantejarem millores del mercat no sedentari (“mercat del dilluns”) incloent-hi l’oferta de
productes especialitzats, artesanals i de proximitat per tal d’establir canals de comercialització dels
productes amb denominació d’origen.
83. Promourem el consum de productes de proximitat ja sigui d’origen local o de comarques
properes per afavorir la creació d’una marca catalana de productes de qualitat amb denominació
d’origen.

TURISME DE LA IDENTITAT
84. Desenvoluparem un projecte turístic de qualitat que posi en valor la identitat i dinamitzi l’activitat
econòmica a partir de les potencialitats del patrimoni històric, cultural i natural del municipi.
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85. Crearem un Centre d’Interpretació al Petit Casal per posar en valor i difondre el patrimoni
històric, cultural i natural de Begues i recomanar itineraris ecoturístics per conèixer i gaudir de
l’entorn.
86. Desenvoluparem el projecte ecoturístic de la ruta del Camí Ral i la ruta dels Castells de
Garraf com itinerari supralocal que promogui el patrimoni històric, cultural i natural de Begues.
87. Posarem en marxa un servei de promoció turística a través d’internet per ofertar els serveis
d’oci i turisme de Begues (restauració, artesania, comerç, hotels, cases de colònies,
esdeveniments...).
88. Donarem suport a les iniciatives empresarials de caràcter turísitc (zona d’acampada al voltant
d’una masia, àrea recreativa aprofitant l’entorn natural, hípica, hospedatge per a empreses...)

OCUPACIÓ, EL DRET AL TREBALL
89. Reforçarem el Servei Local d’Ocupació per facilitar el dret al treball i una oferta de recursos
humans al comerç i a les empreses establint una borsa de treball municipal de fàcil accés.
90. Contiunarem garantint la formació per a persones en situació d’atur a través de programes
d’assessorament laboral i aula de recerca activa de feina.
91. Promourem més Plans d’Ocupació Municipals per a persones en situació d’atur de llarga durada
i persones amb discapacitats.

HISENDA, FINANÇAMENT I TRANSPARÈNCIA
92. Evitarem de realitzar grans inversions més enllà de les que ja disposin de finançament previst
(Centre de la Gent Gran, urbanització del Raval de’n Martí...).
93. Mantindrem l’actual nivell de despesa ordinària ja retallada en funció dels ingressos previstos
anualment.
94. Racionalitzarem els recursos públics a través de la priorització i del rigor en l’execució
pressupostària per evitar retallades en qüestions rellevants i salvaguadar els serveis públics i les
prestacions socials.
95. Contindrem la pressió fiscal dins d’uns límits raonables i amb una clara vocació de reduir el
dèficit local.
96. Informarem anualment de la situació econòmica municipal.
97. Aplicarem mecanismes de transparència en els criteris d’adjudicació dels ajuts, sobretot pel
que fa a l’habitatge i als serveis socials bàsics.
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UN POBLE TERRITORIALMENT SOSTENIBLE

MUNICIPI SOSTENIBLE
98. Soterrarem les línies elèctriques d'alta tensió al seu pas per l’avinguda Mediterrània en tres
fases d’actuació.
99. Desenvoluparem l’energia de biomassa per aconseguir l’explotació forestal dels boscos de
Begues i reduir l’emissió de CO2 disminuint el consum de combustibles fòssils.
100.

Reintroduirem l’activitat ramadera de la cabra per la neteja del sota-bosc.

101.

Crearem horts urbans ecològics per tal de fomentar l’agricultura sostenible i de proximitat.

102.
Fomentarem l’activitat agrícola als camps erms de Begues per assegurar la funció de
custòdia del territori i elaborar productes de proximitat.
103.
Recuperarem les lleres de les rieres com a zones verdes per al passeig de vianants
mitjançant un pla de recuperació amb criteris d’integració i protecció dels ecosistemes.
104.

Recuperarem la xarxa de camins públics històrics com a vies verdes.

105.
Desplegarem el Pla d’Usos del No Urbanitzable per al desenvolupament econòmic del medi
rural amb respecte per l’entorn natural.
106.
Vetllarem pel bon compliment de la restauració de la pedrera del Montau (les Cubetes,
Aricemex) així com pel control de la seva activitat.
107.
Plantejarem la restauració de l’antiga pedrera Montau II (Readymix) i proposarem la
reutilització del seu ús amb respecte de l’entorn natural.
108.
Elaborarem un Catàleg de patrimoni natural i paisatgístic per preservar els espais amb
interès ecològic.

DISSENY URBÀ
109.
Plantejarem la revisió del Pla General per desenvolupar un urbanisme integrat al medi que
respecti i integri els elements naturals que l’envolten, que tendeixi a crear un municipi compacte i
continu, redefineixi el model d’habitatge i jardí amb criteris de sostenibilitat, prevegi noves àrees de
desenvolupament econòmic, consolidi un model de turisme cultural i natural i millori la mobilitat del
municipi.
110.
Desenvoluparem el projecte d’urbanització del Raval de’n Martí que s’ajusti a les
necessitats reals del barri i que s’adapti a les característiques de nucli històric de l’indret.
111.

Elaborarem el projecte d’urbanització dels barris de la Rectoria i Campamà.
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112.
Promourem el desenvolupament del Pla Parcial Can Romagosa com a opció urbanística
preferent per tal de desenvolupar el centre del poble, afavorir la continuïtat del comerç de
proximitat, connectar el centre del poble directament amb la Ronda Urbana, preveure noves zones
d’aparcament, promoure nous habitatges socials de lloguer i crear un equipament de noves
experiències empresarials.
113.
Promourem els barris amb vida pròpia amb espais públics per a la relació social entre veïns i
plantejant un mínim d’equipaments i de serveis segons el caràcter de cada barri.

POLÍTIQUES DE L’HABITATGE
114.
Incentivarem el model d’habitatge de la caseta i l’hortet seguint la tipologia pròpia de
Begues de cases d’edificació contínua de planta i pis amb espai verd particular i espais oberts
compartits.
115.
Construirem habitatges de lloguer de promoció pública als terrenys de la Parellada, així
com d’altres terrenys producte del 15% de l’aprofitament mig de cada pla parcial que es
desenvolupi aprofitant qualsevol solar municipal que es pugui destinar per aquesta finalitat.
116.
Promocionarem el 20% d’habitatges de protecció oficial a preus taxats destinats a la
compra en cadascun dels plans parcials que es vagin desenvolupant.
117.
Crearem una borsa d’habitatge jove que racionalitzi els recursos de l’habitatge, que posi a
l’abast l’habitatge de lloguer disponible, garanteixi una bon ús de l’immoble i es llogui a preus
raonables.
118.
Fomentarem la rehabilitació d’habitatges que contribueixin a l’eficiència energètica i
minimitzin la necessitat de nou sòl, tot recuperant els centres històrics i millorant-ne les condicions
d’habitabilitat.

MOBILITAT
119.
Incrementarem el nombre d’autobusos amb freqüència de 30 minuts, doblarem el servei els
caps de setmana i estendrem l’itinerari d’autobús Begues-Barcelona, aprofitant la recent
incoporació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
120.
Instarem l’Àrea Metropolitana de Barcelona a millorar la zona d’aparcament gratuït a
l’entorn de l’estació de tren de Gavà.
121.
Estendrem la xarxa de carrils bici arreu del municipi, especialment als carrers més transitats i
als plans parcials de nova creació, tenint en compte la continuïtat dels itineraris.
122.
Instal·larem una pilona mòbil al carrer Major per impedir el trànsit fraudulent a la zona de
vianants i facilitant un horari de lliure accès per a la càrrega i descàrrega.
123.
Estendrem l’espai de vianants de la zona centre als carrers Anselm Clavé, del Sol i inici de
Puigmoltó, Jacint Verdaguer i Torres Vilaró.
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124.
Considerarem la Variant com a Ronda Urbana que esdevingui l’eix vertebrador de la
mobilitat del municipi, enlloc de considerar-la exclusivament com una via per desplaçar el trànsit de
vehicles del poble.
125.
Implantarem els accessos necessaris per travessar a peu la Ronda Urbana mitjançant un
pas elevat o un semàfor amb pulsador als barris de Cal Vidu, Bartró, Mas Ferrer i Begues Parc.
126.
Elaborarem un nou Estudi de Mobilitat per avaluar el trànsit al municipi, incloent-hi els barris
de Begues.
127.
Instal·larem un punt de càrrega elèctrica a la plaça de l’Ateneu per al foment dels vehicles
híbrids.
128.
Establirem bonificacions de l’impost de circulació als vehicles que consumeixin
exclusivament o prioritàriament energies renovables.

ÚS DELS RECURSOS
129.
Elaborarem un pla municipal d’usos de l’aigua per la reducció del consum i fomentarem la
instal·lació i l’ús d’aparells reductors del consum d’aigua per aconseguir que Begues deixi de ser el
segon municipi en consum d’aigua de l’Àrea Metropolitana.
130.
Elaborarem un pla municipal d’estalvi energètic que estimuli la incorporació d’energia solar
tèrmica i altres mesures d’estalvi energètic als edificis existents.
131.
Elaborar un pla de millora de l’enllumenat públic per a la reducció de consum energètic i
completar l’adaptació a la llei de contaminació lumínica.
132.
Fomentarem la construcció d’edificis municipals amb criteris ambientals (bioclimàtics i de
funcionalitat) per seguir incorporant criteris de sostenibilitat.
133.
Afavorirem la reducció de la generació de residus mitjançant campanyes de conscienciació
ciutadana amb l’objectiu d’aplicar en la vida quotidiana les “tres erres”: reducció, reutilització i
reciclatge.
134.

Elaborarem un estudi de viabilitat per desplegar la recollida selectiva porta a porta.

135.
Desplegarem el recanvi de l’enllumenat públic per a la reducció de consum energètic i
completar l’adaptació a la llei de contaminació lumínica.
136.
Seguirem implementant el programa d’educació ambiental a les escoles del nostre
municipi per tal de poder treballar intensament la conscienciació mediambiental dels nostres
infants.
137.
Controlarem la contaminació acústica establint sectors i horaris de baix nivell de soroll en les
zones residencials.
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DRETS DELS ANIMALS
138.

Millorarem el Servei Municipal per a l’acollida i la custòdia d’animals de companyia.

139.
Estendrem la instal·lació d’expenedors de bosses per a excrements de gos arreu del
municipi.
140.
Crearem un parc d’esbarjo per a gossos per millorar la sanitat ambiental del municipi i
facilitar un espai de recreació per a gossos i propietaris.
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