Elicinia Fierro Milà amb DNI nº
en representació del Centre d’Estudis Beguetans,
Roger Reixach Sánchez amb DNI nº
en representació de l’Ateneu Assembleari i Sílvia
Ruiz Boqué amb DNI nº
en representació de l’Assemblea Feminista Les Agulles de
Begues, assabentades que el Ple municipal de l’Ajuntament de Begues en data 31 de març de
2021 va aprovar inicialment el Reglament d’utilització dels equipaments i materials municipals
de Begues, publicat al DOGC en data 8 d’abril de 2021 i al BOPB en data 16 d’abril de 2021
passem a formular les següents

AL·LEGACIONS I SUGGERIMENTS
1. DEL PROCEDIMENT D’APROVACIÓ
Havent-se iniciat la confecció d’aquest reglament com un procés participatiu obert a la
ciutadania, ni les entitats que van fer aportacions, ni la Taula d’Entitats, ni la ciutadania, hem
tingut accés al contingut del reglament fins que ha estat aprovat inicialment en Ple Municipal.
Diverses entitats vam manifestar el nostre desacord a la darrera trobada de la Taula d’Entitats.
També vam posar en coneixement de la regidora i la tècnica de participació algunes errades en
el reglament. La resposta que vam rebre és que no passava res perquè encara no estava aprovat
definitivament i podíem presentar al·legacions. Ens van animar a fer-ho.
Però quan es presenten al·legacions, s’escolta dir sovint a alguns membres de l’equip de govern
que això és posar pals a les rodes i donar més feina als tècnics, que en comptes de contestar
podrien estar treballant pel bé de la ciutadania.
No ens agrada haver de fer al·legacions, però no ens donen alternativa. Creiem que si aquest
reglament s’hagués consensuat i debatut de forma oberta, hauria arribat al Ple amb el vist i plau
de les entitats, contribuint a la seva aprovació per part de totes les forces polítiques del
consistori i a que no hi hagués al·legacions.
Encara no és massa tard. Demanem que abans de contestar formalment les al·legacions i abans
d’aprovar definitivament el reglament, hi hagi una sessió oberta amb la ciutadania per
consensuar el document.
2. DEL PROCEDIMENT DE PARTICIPACIÓ
La llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern diu a l’article 66 de
mesures del govern obert: “Els ciutadanes poden intervenir de manera individual o col·lectiva,
per mitjà d’entitats de caràcter representatiu, en la definició i l’aplicació de les polítiques
públiques”. També diu “l’administració pública ha de fomentar la participació i la col·laboració
ciutadanes en la presa de decisions públiques i en el seguiment i l’avaluació de l’aplicació
d’aquestes decisions”
Aportar idees i que després una comissió, sense cap representant d’entitats ni ciutadania, triï
quines li agraden i quines no, no és participar; sols és aportar idees a la pluja d’idees inicial.
L’article 64 de la llei 19/2014 diu que “s’ha de garantir la participació ciutadana en l’elaboració
de les memòries d’avaluació i impacte i també en el procés per a avaluar l’aplicació de les
normes”

L’article 65 diu “el govern obert fomenta l’avaluació permanent de la gestió administrativa i dels
processos de participació, per mitjà d’indicadors objectius en l’establiment dels quals cal
garantir la participació d’experts independents i dels ciutadans.” Es a dir els ciutadans han de
participar en la decisió de quins són els indicadors a avaluar. També diu “el govern obert es
fonamenta en la participació i la col·laboració ciutadana en la definició de les polítiques
públiques més rellevants de caràcter general i sectorial”.
Tenint en compte que a Begues hi ha una regidoria de Govern Obert i Transparència, exigim
que es compleixin els articles 64, 65 i 66 de la llei 19/2014. Resumint: la ciutadania ha de
participar en la 1. Definició, 2. Presa de decisions, 3. Seguiment de l’aplicació i 4. Avaluació.
L’equip de govern hauria de complir el codi de bon govern que ells mateixos van aprovar.
L’article 12 diu “promourem actituds cíviques i compromeses per una ciutat participativa,
democràtica i amb capacitat de decisió”.
L’any 2018 l’ajuntament de Begues es va adherir a la plataforma digital Decidim de la DIBA, per
facilitar la presa de decisions de la ciutadania en diverses propostes de polítiques municipals.
Encara no és massa tard; demanem que abans de que es contestin les al·legacions i es procedeixi
a la aprovació definitiva del reglament, es canviï la composició de la comissió i hi hagi
representants de les entitats (classificades per àmbits) triades des de les entitats, així com
representants de la ciutadania. Aquesta comissió és qui donarà resposta a les al·legacions, farà
propostes de canvis, i convocarà una sessió oberta abans de l’aprovació definitiva.
3. Article 4
Al parlar de convenis, convindria que en un annex hi hagués el llistat de convenis existents,
indicant l’entitat, l’espai que té assignat i la data en que s’ha signat el conveni. S’aniria
actualitzant cada vegada que s’introdueixin canvis substancials. D’aquesta manera hom es pot
fer una idea global del estat i dels usos dels equipaments municipals.
L’article diu que cada equipament té responsables, que poden ser l’alcaldessa i/o regidor en qui
delegui, o el personal tècnic designat. A l’article del reglament on es dona el llistat
d’equipaments i espais, cal que s’indiqui qui és la persona o persones responsables d’aquell
equipament.
4. Article 6
La llista és incompleta. Per exemple, del Petit Casal només menciona l’aula polivalent; suposem
que es deu a que la resta d’espais deuen estar cedits a determinades entitats mitjançant
conveni. Si es vol informar únicament dels espais i recursos disponibles per reserves puntuals,
un cop descomptats els espais cedits a algunes entitats, s’hauria de deixar clar a l’encapçalament
de l’article. Creiem que s’hauria de donar un llistat complet dels espais municipals susceptibles
de ser reservats.
També hi ha espais que manquen:
La Nau: espai d’entitats a la planta baixa, i sales diverses i vestíbuls a la planta pis
Petit Casal: vestíbul i sales diverses.

Centre Cívic: manca mencionar l’espai nou.
Sala Annexa a la zona esportiva.
Barbacoa que hi ha darrere l’Escorxador
Ermita de Santa Eulàlia.
Església vella de la Rectoria (creiem que no és un espai municipal però hi ha un acord de cessió
per activitats puntuals).
Poliesportiu escola Sant Cristòfol
Pistes de tenis i frontó
Piscina descoberta i el seu entorn.
Piscina coberta i el seu entorn.
Horts urbans.
Com ja hem dit abans, per cada equipament s’hauria de dir qui és la persona responsable.
5. Article 7.
Es pot reservar l’ús del piano? Si és així llavors s’hauria d’incloure.
6. Article 13
S’ha esmentat diversos cops que pot haver-hi equipament que tingui una normativa específica
de reserves o usos. Convindria que aquestes normatives s’annexessin a aquest reglament
general (o que s’hi posin els enllaços) per facilitar que la ciutadania no hagi de cercar la
informació per diferents webs o apartats.
7. Article 14
Segons el reglament qui vulgui reservar un espai ho ha de comunicar com a mínim amb 15 dies
naturals d’antelació, però en canvi l’ajuntament no té cap termini per respondre i l’únic que diu
és “en cas que no hi hagués resolució expressa, el silenci serà desestimatori”.
Cal fixar un termini per tal que l’administració local respongui. No és suficient que hi hagi una
llei de rang superior que fixi el termini màxim. Cal que es digui clarament al reglament quin és
el màxim temps de resposta per part de l’ajuntament, comptat des del dia en que s’ha registrat
la sol·licitud. Si no es fa així les entitats no podran confirmar a convidats fins al darrer dia, tampoc
podran difondre l’acte fins al darrer dia, i en molts casos hauran de pagar despeses i
indemnitzacions a les persones convidades.
8. Article 15
Per definir els criteris de cessió l’article comença dient que : “els principals requisits bàsics que
regiran les prioritats de cessió d’usos dels equipaments es determinaran pel que estimi
l’ajuntament en cada cas.”
Cal eliminar aquesta frase ja que contradiu l’esperit de qualsevol reglament, donant peu a que
l’ajuntament pugui fer el que vulgui quan vulgui, saltant-se el reglament que ell mateix ha definit.
Les excepcions ja s’han regulat a l’article 14: quan causin molèsties, per raons d’interès públic,
o quan no s’ha fet un bon ús en reserves anteriors.

Al mateix article no acabem d’entendre el punt 2 quan diu “activitats organitzades amb conveni
amb les entitats....”. Què és exactament una activitat organitzada amb conveni amb una entitat?
Per exemple una entitat que vulgui fer una presentació d’un llibre, cal que hi hagi conveni amb
l’ajuntament per a la seva organització? Si és així, llavors les reserves que habitualment fan les
entitats per fer activitats, i que fins ara no requerien conveni amb l’ajuntament, no es veuen
reflectides a cap punt de l’article i s’haurien d’afegir.
Resumint, o es treu “amb conveni” del punt 2, o cal afegir un nou punt que reculli quina prioritat
tenen “els actes organitzats per entitats i associacions locals sense ànim de lucre inscrites .....”
9. Article 16
A l’apartat c) on parla dels deures dels organitzadors s’ha de tenir en compte que no tothom té
o tindrà una assegurança de responsabilitat civil.
A l’apartat d) deures de l’ajuntament s’hauria d’afegir tenir aprovats definitivament, exposat a
la web i posat al dia el Pla de Gestió, el Pla d’Autoprotecció, el Pla d’evacuació i els protocols
d’evacuació en cas d’incendi de tots els equipaments o espais on faci falta el Pla per prescripció
legal.
10. Article 18
L’ajuntament és aconfessional. No hauria de contemplar la possibilitat de cedir espais municipals
per activitats religioses de cap mena. Així ho recullen les normatives de molts pobles. Demanem
que s’elimini lo de religioses del títol i del redactat.
Per què quedi més clar estaria bé afegir “en cap cas no es cediran espais municipals per a
finalitats religioses de cap tipus, en ser l’ajuntament aconfessional”
11. Article 19
Cal millorar el redactat de la primera frase, si no sembla que s’estigui referint als espais de
l’edifici de l’ajuntament. Proposem: “Existeixen espais als equipaments municipals que a través
de contractes, convenis...”
La segona frase també s’hauria de modificar. El temps verbal no quadra i no s’entén gaire.
Cal esmentar en un annex a aquest Reglament la relació de contractes, convenis o acords que te
l’ajuntament amb les entitats o associacions. També s’han d’incloure els Reglaments que tenen
alguns espais com es el cas de l’espai Nou. D’aquesta manera es pot conèixer l’ús dels
equipaments. Aquest annex s’hauria d’actualitzar regularment.
12. Article 20

Com ja hem dit al començament, proposem que sigui una comissió on participin representant
de les entitats i la ciutadania qui faci el seguiment i avaluació del reglament, així com les
propostes de millora.

13. Capítol setè. Disposicions finals
Primera
Ca que la ciutadania conegui qui son els responsables dels equipaments. Ha de sortir al
reglament, be a un article, bé a un annex.
No n’hi ha prou en que els casos no previstos els resolgui el responsable dels equipaments.
S’hauria d’afegir: “aquest informarà a la comissió perquè aquesta estudiï si cal modificar el
reglament o no “.
Tercera
Cal penjat a la web municipal aquest Reglament i els annexos on regularment s’actualitzen
algunes dades complementàries: convenis amb les entitats, responsables dels equipaments, etc.

14. CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ
Tal i com vam proposar en el procés participatiu, creiem que un punt del reglament ha d’incloure
la creació d’una comissió que faci el seguiment, avaluï i faci propostes de millora del reglament.
Aquesta comissió hi ha d’haver representants de les entitats culturals, esportives, educatives,
socials i de lleure a més de tècnics municipals i representants polítics.
A Begues hi ha diverses persones que treballen en el món de la cultura i de l’espectacle.
Proposem que es faci una crida oberta i permanent a la ciutadania per aportar informació de
contactes, xarxes de teatre, dansa, concerts, circuits de pre-estrenes, cinema social, nous
formats generalment més àgils de muntar i que podrien fàcilment combinar-se amb la
programació cultural del Centre Cívic i l’Escorxador que es programa des de l’ajuntament. Es
podria col·laborar amb altres festivals i cicles per poder fer alguna representació al CC (BCN
negra cinema i literatura, cinema feminista dones del món, cinema africà i dona, etc. Aquesta
podria ser un altra funció de la comissió, estudiar les proposes que vinguin de la ciutadania
facilitant que es puguin dur a terme.
15. ALTRES NORMATIVES D’ESPAIS MUNICIPALS
Si hi ha algun espai municipal que disposa d’una normativa específica, aquesta s’hauria
d’annexar a aquest document o hi hauria d’haver un punt on es donin els enllaços als documents
de reglaments específics.

16. NOUS USOS O CANVIS D’USOS ALS ESPAIS MUNICIPALS
Creiem que de la mateixa manera que s’impulsa l’esport, i altres activitats, des de l’ajuntament
s’hauria d’impulsar l’activitat musical. Per aquest motiu proposem que s’adeqüin el Buc gran i el

Buc petit amb una bateria, amplificador de baix, de guitarra i equip de veus + micros. Hi ha molts
combos de joves que es podrien llogar per hores a preus reduïts, com es fa a altres poblacions
properes.
No tenim un espai feminista al poble. Entenent el feminisme com a transversal a totes les
activitats i àmbits de la vida, no creiem que calgui una sala reservada com a casal de la dona,
entre altres coses perquè no hi ha prou espais al poble i es bo compartir, però sí que estaria bé
recuperar un senzill plafó permanent, al vestíbul del Centre Cívic, on molta gent hi té accés, i on
poder donar visibilitat a les activitats que es fan al poble, als pobles veïns, informació
d’actualitat, tallers, temes monogràfics relacionats amb el feminisme, dades etc. Demanem que
es formalitzi l’espai feminista del poble instal·lant un plafó permanent.
Ens preocupa el tema dels accessos i sortides d’emergència de l’Espai de la Gent Gran i no sabem
si es podria cercar algun altre indret del Centre Cívic que sigui a peu pla i per tant de fàcil accés
i evacuació. Igual si baixa l’assistència a l’Espai Nou es podria habilitar l’Aula Polivalent per la
gent gran, traslladant les activitats. Deixem la proposta en obert, perquè sigui la comissió qui
trobi una solució veient totes les propostes que sorgeixin.
Veiem que la utilització dels espais del Centre Cívic i Escorxador, es molt diferent al llarg del dia.
Al matí hi ha molts espais lliures. Creiem que una forma de potenciar l’activitat i d’enriquir el
teixit ciutadà seria dedicar alguna de les sales del Centre Cívic que estiguin buides pels matins,
com espai de co-working. Hi ha moltes persones a Begues que fan teletreball i que són
emprenedores. Facilitar que puguin estar en contacte, sorgeixin noves idees de col·laboració,
oportunitats de negoci, etc. únicament pot beneficiar a la població. Qui sap potser es crearien
noves empreses que tindrien la seva seu a Begues.
17. RESERVA EXPRÈS
Creiem que el reglament ha de contemplar la utilització d’algunes sales del Centre Cívic, sense
necessitat de reserva prèvia i podent fer la reserva a la consergeria en el mateix moment,
sempre i quan les sales estiguin buides i no s’hagin d’emprar recursos materials. S’afavoreix així
que grups que ja són al Centre Cívic puguin fer ús dels espais per treballs en grup, reunions,
preparacions d’activitats, etc.

18. AGRUPACIONS ESTABLES NO REGISTRADES
Caldria esmentar en algun punt del reglament que aquelles agrupacions que per la seva
naturalesa no puguin ser registrades formalment com a entitats (per exemple els moviments
assemblearis) però que hagin demostrat ser representatives, fer tasca social i activitats obertes
a la ciutadania, siguin considerades a efectes de reserva d’espai i materials com si fossin entitats.
També en els preus a pagar per la reserva.
També si una o un grup de persones fan una proposta que sigui atractiva per a la població, en
l’àmbit cultural, social, educatiu o esportiu, han de poder reservar els espais i materials com si
fossin una entitat. La valoració de si la proposta encaixa o no, la faria la comissió abans
esmentada conjuntament amb la persona responsable de l’equipament, seguint criteris clars i
transparents que prèviament haurien d’estar definits per aquesta comissió i ser públics.

19. AGENDA VISIBLE
Un punt del reglament hauria de mencionar que hi haurà un calendari web visible per a tota la
ciutadania on es veurà l’ocupació i totes les reserves vigents dels espais, les que vinguin de la
ciutadania i les que vinguin del propi ajuntament). Al reglament d’ús del Centre Cívic i
l’Escorxador es diu que es pot consultar la disponibilitat dels espais a les oficines del Centre Cívic,
però creiem que també s’han de poder consultar telemàticament, ja que no tothom pot anar al
Centre Cívic en horari d’oficina.
20. PERIODE OBERTURA ESPAIS MUNICIPALS
A fi de potenciar les activitats i que el Centre Cívic sigui un punt de trobada cultural i social,
creiem imprescindible que romangui obert durant el mes d’Agost i les vacances de Nadal i
setmana santa. No tothom pot marxar de vacances i es important per la gent que no ho fa o no
ho pot fer, continuï tenint un lloc de trobada, debat i intercanvi, de participació ciutadana i de
vida associativa, i on es puguin preparar i dur a terme activitats socials, culturals i de lleure de
format reduït i que no requereixin cap suport tècnic.
21. ALTRES ESPAIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Al reglament únicament es parla dels espais i materials físics, però també hi ha espais municipals
informatius i de comunicació (com la mateixa web i diferents documents de normativa
municipal indiquen). El reglament podria regular que hi puguin participar les entitats de forma
regular. Proposem un parell de planes al Butlletí, poder fer entrevistes de radio per explicar
alguna activitat i enregistrar-la i també si es demana, un espai a Radio Begues. Aquest tema
s’hauria de coordinar des de la Taula d’Entitats, però creiem que seria bo per dinamitzar el
Butlletí i altres mitjans propiciant que s’acostin més a la ciutadania.
22. GUIA LILA
Si bé s’ha ates parcialment la proposta d’incorporar la perspectiva de gènere a tots els espais
municipals, creiem que s’hauria de fer un pas més i confeccionar una guia lila, com tenen altres
espais cívics a altres pobles. Recordem que a Begues hi ha l’assemblea feminista Les Agulles que
s’ha ofert per col·laborar en la seva redacció.

A Begues, 20 de maig de 2021

Roger Reixach

Elicinia Fierro

Sílvia Ruiz

