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El nou equip de govern de l’Ajuntament
de Begues ha elaborat el seu Projecte
Municipal de Legislatura per als propers quatre anys. El document inclou
les principals línies d’actuació que el
nou consistori pretén desenvolupar
per donar resposta a les necessitats
del municipi i millorar la qualitat de
vida dels beguetans i beguetanes. I
això vol aconseguir-ho optimitzant al
màxim els recursos existents, garantint la prestació de serveis i fent un

exercici de transparència en la seva
gestió al capdavant de l’administració
local. Aquests són, distribuïts per àrees

Educació

[ El Petit Casal serà un nou equipament
cultural per a entitats vinculades al
territori ]

[ Cessió de terrenys al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat per a la
construcció d’una segona escola pública ]

[ Promourem i ampliarem a través del
Centre Cívic l’oferta cultural, educativa i
d’oci amb noves activitats dirigides tant
als infants i joves com als més grans ]

[ Establiment de programes de formació
i inserció per a impartir cursos PFI_PIP
(antics PQPI) per al curs 2015-2016 i
reforç del projecte «Ocupa’t» ]

[ Reforçarem el paper de la
biblioteca en el teixit associatiu i
cultural del municipi ]

[ Millores als patis de l’escola
St. Cristòfor ]

[ Elaborarem el Catàleg del Patrimoni
Històric i Cultural de Begues ]
[ Realitzarem campanyes de
sensibilització i col·laboració per a la
restauració de les barraques de vinya ]
[ Tramitarem la declaració de Bé
Cultural d’Interès Local del pou del
Glaç, Can Vendrell i l’església
St. Cristòfol de la Rectoria ]
[ Ampliarem el servei de consulta de
l’arxiu municipal ]
[ Restaurarem l’ermita de Santa Eulàlia ]
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[ Continuació de la promoció
d’activitats culturals i naturals que
fomentin el turisme cultural i
sostenible seguint la filosofia del
projecte Cittaslow ]
[ Pla de senyalització dels punts
d’interès i mapes de localització del
comerç local ]

El nou equip de
govern, format
pels grups de CiU,
GdeB-P i TxB, vol
donar resposta a
les necessitats del
municipi i millorar
la qualitat de vida
dels beguetans i
beguetanes

Cultura i patrimoni

[ Adequarem el projecte arqueològic
de la cova de Can Sadurní a la realitat
de Begues i regularitzarem la visita
pública del jaciment ]

[ Aplicació de mesures reductores de
l’IBI amb ajuts per a famílies que es
trobin en situacions vulnerables ]

[ Cursos de català i Voluntariat per la
Llengua ]

Ocupació i formació
[ Plans d’ocupació municipals i d’altres
amb recursos provinents de la resta
d’administracions ]
[ Formació per als aturats,
emprenedors i per als qui vulguin
millorar la seva formació (com els
endegats «El dijous et mous»,
«enFEINA’T» o «Arrenca el vol» ]
[ Posada en marxa d’un viver de petites
empreses i un servei d’assessorament
als emprenedors ]
[ Contractació d’aturats de Begues per
al manteniment de la via pública,
especialment de voreres ]
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Gent Gran, Dona, Joventut
i infància
[ Construcció d’un centre de dia i casal
d’avis ]
[ Cursos específics sobre l’ús de les
noves tecnologies per a la gent gran ]
[ Pla d’igualtat de gènere i seguiment
de la coordinació de la comissió contra
la violència de gènere ]
[ Reforç del premi Delta d’escriptura
per a dones ]
[ Posada a disposició dels joves d’un
espai on desenvolupar part de les
seves activitats ]
[ Creació d’una borsa pública
d’estudiants en pràctiques ]

[ Campanyes de prevenció i protecció
de la salut ]
[ Implantació de desfibril·ladors per a
fer de Begues un poble cardioprotegit ]
[ Suport a les famílies amb risc
d’exclusió social i recerca d’ingressos
supramunicipals per a fer front a les
necessitats d’aquests col·lectius ]
[ Millora del transport
públic – Integració zona 1 dins l’AMB ]

Esport
[ Construcció d’un nou edifici per a
millorar les instal·lacions de la zona
esportiva ]
[ Millora de la gestió de la zona
esportiva, piscina, camp de futbol,
poliesportiu, pistes de tenis... ]
[ Habilitació d’un nou espai per a
l’activitat de les bitlles catalanes ]
[ Contractació d’un tècnic esportiu ]

[ Creació del parc infantil Diverjoc
a la zona verda del Grec ]
[ Dotació de parcs infantils a tots els
barris ]

Salut, benestar i transport
[ Incorporació de vehicles elèctrics
a la flota municipal ]
[ Estudi d’ampliació del projecte
d’horts urbans ]

[ Creació del Consell Municipal d’Esports ]

Hisenda, promoció
econòmica, comerç i
turisme
[ Fiscalització acurada de la despesa
pública ]
[ Continuació de la recerca de
recursos externs per a la execució de
nous projectes ]

[ Auditories energètiques de totes les
instal·lacions i equipaments municipals ]
[ Construcció d’una planta de
compostatge als terrenys municipals ]
[ Creació d’una xarxa municipal
d’aigües freàtiques per al reg de
zones verdes, parcs i jardins i zona
esportiva ]
[ Implantació de la tele-lectura i control
automatitzat de tots els comptadors
d’aigua municipals ]

[ Creació d’un logotip i de la marca
comercial «BEGUES» ]

[ Il·luminació led a tot el municipi ]

[ Potenciació i dinamització de les fires i
esdeveniments a Begues, donant suport
al comerç local ]

[ Nou Pla anual de neteja de rieres
2015-2018, amb la contractació
d’aturats de Begues ]

Urbanisme, obres,
projectes, serveis, habitatge
i via pública

[ Manteniment i poda de l’arbrat de
Begues ]

[ Extensió de la xarxa de Gas Natural a
la resta de barris i urbanitzacions ]

[ Continuació de la instal·lació de
calderes de biomassa ]

[ Millora de l’asfaltat de carrers i camins ]

Comunicació i noves
tecnologies

[ Impuls als projectes d’urbanització de
la Rectoria i del barri Campamà ]

[ Ampliació de la xarxa d’accés a
Internet sense fils WifiBegues ]

[ Millora de l’accessibilitat als barris:
• Desenvolupament d’actuacions per a
facilitar l’accés als barris de Can Bartró i
Mas Ferrer
• Projecte d’adaptació i accessibilitat de
voreres, especialment a la zona centre
• Reformes necessàries a tots aquells
edificis públics municipals per a
adaptar-los a les normatives
d’accessibilitat vigents ]

[ Implantació de la fibra òptica d’alta
velocitat i desplegament 4G a tot el
municipi ]

[ Incorporació de Begues a la Xarxa de
parcs metropolitans ]
[ Execució del projecte d’urbanització
Camí Ral (fase 1) i inici de la redacció del
projecte per a la fase 2 del Camí Ral ]
[ Cessió de terrenys de propietat
municipal a les administracions
competents per a la construcció
d’habitatges públics ]

[ Nova xarxa de comunicació amb
sistema Wimax ]
[ Pla Integral de Formació de TIC per a
persones adultes ]
[ Foment de les Acreditacions de
Competències en Tecnologies de la
Informació i la Comunicació (ACTIC)
mitjançant el Servei Local d’Ocupació
(SLO) ]
[ Creació d’un nou web de l’Ajuntament ]
[ Ampliació del projecte «Infobegues»
al sistema I-os ]

Governança

Medi ambient

[ Redacció d’una nova ordenança de
civisme ]

[ Restauració de la pedrera Montau II
d’acord amb el pla de restauració
aprovat ]

[ Creació de la figura de l’agent cívic ]

[ Redacció d’un nou projecte de
desviament de la línia d’alta tensió per
fora del casc urbà ]

[ Disposició d’un Pla de mobilitat
urbana de Begues ]
[ Instal·lació de pantalles acústiques
a la variant ]
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