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PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 
2019-2023

DISSENYEM EL PRESENT PER PROJECTAR-NOS AL FUTUR

1. Finalització de l’obra i posada en funcionament del Centre de Prestació de Serveis per a la Gent 
Gran, amb una gestió totalment pública.  

2. Projecte executiu pel Trasllat definitiu de la Línia d’Alta Tensió de l’avinguda Mediterrània fora del casc 
urbà. Disposició i recerca dels recursos econòmics per al seu finançament.

3. Endegar 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. 

4. Reurbanització de l’avinguda Torres Vilaró des de l’Ajuntament fins a La Rectoria.

5. Projecte executiu per a la construcció d’un nou edifici destinat a Casal de Joves a la nova zona 
d’equipaments al costat de l’Escorxador. 

6. Finalització de l’obra i posada en funcionament del nou edifici de vestuaris, oficines i bar-
restaurant de la Zona Esportiva, posant l’espai al servei de les entitats esportives.

7. Adquisició d’una parcel·la de 7.000 m2 adjacent a la zona esportiva per a ampliar i diversificar les pràctiques 
esportives.

8. Fase 2 de reordenació de l’entorn de la Piscina Municipal: urbanització exterior, ordenació de l’aparcament, 
integració de l’Skate Parc

9. Rehabilitació de l’actual edifici de la Sala Annexa per a destinar-lo a oficines, activitats socials i formatives de 
les diferents entitats esportives.

10. Renovació de la gespa del camp municipal d’esports i instal·lació de gespa al “campito”.

11. Instal·lació de climatització la sala d’activitats de la piscina descoberta.

12. Substitució de l’actual sistema de cloració de la piscina coberta per un nou sistema de cloració salina. 

13. Construcció d’una pista de formigó per a la pràctica del patinatge a la zona esportiva.

14. Projecte d’un nou accés de doble sentit d’entrada al centre del poble des de la rotonda de Mas Ferrer 
a través del carrer Puigmoltó.

15. Projecte de desenvolupament urbanístic dels terrenys adjacents a la Zona Esportiva i a Mas Ferrer 2 
per a la planificació, programació i execució de noves promocions d’habitatge públic.

16. Creació d’un Centre d’Interpretació de la Prehistòria, a l’entorn de la Cova Can Sadurní, amb ajut de vies de 
finançament extraordinàries. 

17. Instal·lació d’un espai funcional amb dues carpes per a esdeveniments culturals i festius de gran format al 
costat de la Zona Esportiva.
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18. Projecció de la fase 2 del Parc de la Costeta: amfiteatre a l’aire lliure, ampliació de jocs de corda, zona de 
tirolines i parc Workout d’exercici tècnic.

19. Projectes d’urbanització dels barris de La Rectoria i Campamà.

20. 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.

21. Rehabilitació de Cal Purrós per a la creació de 2 habitatges públics.

22. Actualització dels plans parcials de Can Térmens, La Sínia, Santa Eulàlia i Mas Ferrer 2. 

23. Millora del traçat i seguretat vial de la pista de Torrelles amb la implicació de la Diputació de Barcelona i l’Àrea 
Metropolitana.

24. Traçat de carril bici pel Camí Ral des del carrer Tajo, a Begues Parc, fins a la Rectoria. 

25. Creació d’un aparcament per a autocaravanes.

BEGUES: TERRITORI, PAISATGE I SOSTENIBILITAT

26. Seguiment del compliment de terminis i finançament del programa de restauració de l’abocador del Garraf.

27. Projecte A Begues, Plàstics Zero, amb l’objectiu de reduir el consum d’envasos i bosses de plàstic.

28. Ampliació de la recollida selectiva de residus amb l’objectiu d’arribar al 80% l’any 2023. 

29. Estudi de viabilitat i implantació del sistema de recollida selectiva “Porta a Porta” per a la fracció orgànica. 

30. Instal·lació de nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

31. Elaboració del Pla Especial de Rieres.

32. Millora de l’eficiència d’equipaments municipals: instal·lació de mesuradors elèctrics, variadors de freqüència 
en climatitzadors,  sistemes de control d’aportació d’aire i de producció de calor. 

33. Ampliació del projecte ClakiBegues de recollida de l’oli de cuina usat als comerços de restauració.

34. Ampliació de les calderes de biomassa amb l’objectiu que tots els equipaments municipals estiguin 
dotats de calefacció i aigua sanitària mitjançant biomassa dels boscos de Begues.

35. Substitució progressiva de vehicles per seguir avançant cap a una flota municipal 100% elèctrica i híbrida.

36. Nova fase de desplegament de tecnologia de LED a l’enllumenat públic i als edificis municipals fisn 
assolir el 100% de la seva implantació.

37. Projecte d’implantació per assolir que el 100% del consum energètic públic sigui provinent d’energia 
neta.

38. Ampliació del servei de silvopastura, amb el projecte de construcció d’un segon corral.

39. Projectes de promoció del turisme sostenible: agroturisme, promoció del patrimoni natural, turisme rural, 
tradició vinícola i paisatges agraris.
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BENESTAR, ACCIÓ SOCIAL I DESENVOLUPAMENT

40. Bonificacions en impostos i taxes municipals per a col·lectius vulnerables. 

41. Bonificacions de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) sota criteris de proximitat i sostenibilitat per al 
comerç i la restauració locals.

42. Aplicació d’una perspectiva social plena en el funcionament i actuacions de l’Ajuntament de 
Begues: igualtat d’oportunitats entre homes i dones, conciliació personal i laboral, no discriminació i integració de 
col·lectius amb necessitats especials.

43. Priorització de 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.

44. Obtenció del segell CAI-UNICEF, Ciutat Amiga de la Infància.

45. Implantació del Pla Local d’Infància i Adolescència. 

46. Ampliació del Servei d’Acompanyament en la Necessitat per a persones en situació de dependència.

47. Manteniment i potenciació dels cursos, activitats i serveis adreçats al col·lectiu de la Gent Gran:  
activitats Espai Nou, Servei d’Àpats, Servei de Podologia, programa Segueix el ritme,...

48. Inversió anual d’aproximadament 250.000€ en plans d’ocupació. 

49. Pla de contractes de Garantia Juvenil, Formació Dual i convenis per a contractes remunerats de 
pràctiques a l’Ajuntament de Begues.

50. Potenciació del Servei d’Ocupació Local, amb la creació del Club de Feina i del Portal d’Emprenedoria. 

51. Garantia d’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.

52. 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.

53. Execució del Pla d’acció del desenvolupament econòmic local de Begues.

54. Ampliació del Projecte de Cooperació Internacional i d’Educació per a la Ciutadania Global, de 
cooperació a la infància i l’adolescència del Líban en col·laboració amb l’AMB.

55. Potenciació del projecte de cooperació internacional amb Nicaragua, mitjançant l’acció directa de l’ONGD 
Cooperació en acció i l’agermanament amb el municipi d’El Sauce.

56. Dinamització del comerç i la restauració locals: campanyes de promoció comercial, outlet i fires de producció 
de proximitat.
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SERVEIS PÚBLICS A L’ALÇADA DE LES NECESSITATS

57. Creació de l’Oficina d’Habitatge de Begues, encarregada de gestionar el patrimoni públic de sòl i aplicar les polítiques 
d’habitatge municipals. 

58. Nou impuls a la programació del Centre Cívic i pla d’inversions per a seguir adequant el seu equipament tècnic.

59. Llar d’infants El Guinyol: pla anual d’inversions i millores; amb tarifes socials adaptades a la capacitat econòmica de 
les famílies i les seves condicions familiars.

60. Suport tècnic i econòmic al projecte de millores del pati de l’Escola Sant Cristòfor. 

61. Reclamació a la Generalitat i a l’AMB de l’ampliació d’autobusos durant els caps de setmana i la integració 
final de Begues a la tarifa plana metropolitana, amb la totalitat de títols de transport integrats.

62. Modernització de les parades d’autobús, amb la instal·lació de pèrgoles i controls horaris.

63. Nou Pla Director de zona esportiva per als propers 20 anys.

64. Ampliació de la Xarxa WifiBegues (Wifi4EU) a tots equipaments i espais públics municipals.

65. Implantació d’un segon operador de fibra òptica i la millora de les telecomunicacions mòbils amb 
tecnologies 4G i 5G. 

66. Reforç de l’Aula Municipal d’Estudi durant els períodes d’exàmens universitaris, amb horaris amplis, 
nocturns i en caps de setmana.

67. Dotació d’un equip de brigada per a reparacions permanents de voreres i unitat d’intervenció directe 
per a la neteja de la via pública.

68. Instal·lació de càmeres de videovigilància als accessos dels barris i en entrades i sortides del poble.

69. Finalització de la implantació de gas natural als barris de Begues que encara no disposen d’aquest servei.

70. Noves zones d’aparcament Petó i Adéu.
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UN POBLE AMB IDENTITAT PRÒPIA

71. Aprovació del Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Béns Arquitectònics, 
Històrics i Ambientals. 

72. Protecció i adequació de la Cova de Can Sadurní per a seguir fent compatible la visita de públic amb les 
tasques d’investigació científica.

73. Creació de les distincions Ànima Beguetana per a reconèixer la tasca de persones i col·lectius en benefici del 
poble, la seva promoció i valors.

74. Nova fase del projecte Memòries de preservació i divulgació de la memòria viva local, a través de Ràdio 
Begues i col·lecció audiovisuals.

75. Projecte Begues Crea de promoció de Begues com a espai de creació i difusió artística, musical i escènica.

76. 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. 

77. Habilitació d’un espai d’oci o parc lúdic destinat a gossos. 

78. Programació d’oci per a joves de 13 a 17 anys, vinculada al Carnet Jove Begues.

79. Projectes educatius en col·laboració amb els centres educatius: Cooperatives CuEme, Educació vial, Bons 
hàbits d’alimentació, Consulta oberta, Euronet 50/50, Tallers de comprensió de l’art,...

80. Col·lecció divulgativa d’elements patrimonials de Begues.

81. Declaració de Bé Cultural d’Interès Local dels elements patrimonials més rellevants: Ermita de Santa Eulàlia, Pou 
del Glaç, Can Vendrell i Església Sant Cristòfol.

82. Reclamació a l’administració competent de la declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional del jaciment prehistòric 
de la Cova de Can Sadurní.

83. Noves accions de preservació i recuperació del patrimoni de pedra seca (barraques de vinya, marges pedra 
seca, Land-Art,...).

84. Estudi de la disposició d’un espai expositiu i museístic per a dipòsit i exposició de material històric, restes 
arqueològiques, elements patrimonials, etc.
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UNA ADMINISTRACIÓ OBERTA, TRANSPARENT I EFICIENT

85. Activació del sistema de pressupostos participatius, destinant un percentatge d’inversions a propostes triades 
directament per la ciutadania, de les quals una part adreçades al col·lectiu jove. 

86. Nous serveis d’administració electrònica: portal de tramitació municipal adaptat per a dispositius mòbils i nova 
carpeta ciutadana intermunicipal.

87. Implantació del sistema de signatura biomètrica a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania. 

88. Digitalització dels Plecs de licitacions per a obres i/o serveis.

89. Aprovació i ampliació del projecte de Cartes de Serveis municipals.

90. Nou espai de difusió comunicativa al servei de l’activitat de les entitats locals.

91. Nous usos per a la plataforma de participació ciutadana Begues Decidim. 

92. Creació d’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.

93. Ampliació de la xarxa de comunicacions entre equipaments municipals, connectant la Zona Esportiva i la 
Piscina Municipal.

94. Nous serveis de gestió i tramitacions electròniques a través del web www.begues.cat i de la BeguesApp.

95. Manteniment i ampliació de l’aposta per uns canals de comunicació àgils, dinàmics i al servei de la 
ciutadana.


