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Diputació de Barcelona 
Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals 

Na Elicinia Fierro Milà amb DNI  com a presidenta i en nom del Centre d’Estudis 
Beguetans, ens adrecem a la Diputació de Barcelona respecte el projecte Projecte constructiu 
de reurbanització de la travessera BV-2041 (Camí Ral) entre el PK 8+245 i el PK 10+110, al 
terme municipal de Begues per formular la següent 

SOL·LICITUD 
 
Donades les irregularitats en que ha incorregut l’Ajuntament de Begues, es torni a posar en 
exposició pública el projecte durant el termini d’un mes, a fi que la ciutadania, veïns i veïnes, 
entitats i grups polítics puguin fer aportacions. També demanem que durant aquest termini hi 
hagi una presentació pública del projecte. 

Consultat el regidor d’urbanisme i l’equip de govern, la resposta que s’ha donat en el Ple 
Municipal de 30 de novembre de 2021,  és que és competència de la Diputació decidir si es torna 
a obrir a exposició pública o no. 

 

ARGUMENTACIÓ 

El BOPB va publicar l’aprovació inicial el dia 3 d’agost de 2021, dates complicades per fer-ne el 
seguiment i demanar a l’Ajuntament informació complementaria com puguin ser els informes 
dels tècnics municipals. Però és que a més, el document publicat al BOPB especifica que el 
projecte romandrà al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i no s’ha fet. 

El 17 de setembre de l’Ajuntament de Begues va publicar una noticia al web municipal sobre 
l’arranjament de l’Avinguda Torres Vilaró, sense mencionar que era a exposició pública. El 
projecte es va penjar al web municipal el 27 de setembre (carpeta de projectes urbanístics), 
quan ja havia estat aprovat definitivament per la Diputació de Barcelona. De resultes d’això no 
s’ha presentat cap al·legació quan ens consta que diverses entitats, veïnes i grups polítics, tenen 
interès en fer aportacions. 

L’Ajuntament disposa de dos taulers d’anuncis. Un és a l’entrada de l’edifici on hi ha l’alcaldia, 
alguns regidors i tècnics; edifici que durant la Covid només ha permès l’entrada a les persones 
autoritzades que hi treballen. Per tant la ciutadania no té per costum atansar-s’hi. A més, 
l’oficina d’atenció ciutadana és a un altre edifici on sols s’hi pot accedir amb cita prèvia. L’altre 
és el Tauler d’Anuncis del web municipal. Durant la Covid, aquest ha estat el Tauler que la 
ciutadania ha consultat, entre altres motius, per reduir desplaçaments i riscos innecessaris.  

Aquest tauler té un apartat en el que permet visualitzar els anuncis oficials que són de 
procedència externa, aprovats per altres ens o administracions, i que afecten a Begues. Com 
s’explica que al Tauler d’Anuncis es pengi l’anunci de l’AMB declarant Begues àrea de mercat 
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d’habitatge tens, i en canvi no es pengi l’anunci de la Diputació aprovant inicialment el projecte 
d’arranjament de la carretera i obrint període d’al·legacions? 

Cap mitjà de comunicació municipal va comunicar l’aprovació inicial del projecte.  

Aquest fet genera una greu situació d’indefensió davant l’administració i vulnera el dret que 
tenim els ciutadans a l’accés a la informació pública i a ser informats. Les ciutadanes esperem 
que l’Ajuntament ens informi de tots els projectes que afecten al nostre poble, ja que és 
l’administració que tenim més propera. L’arbitrarietat costa d’entendre, és difícil de gestionar, i 
genera indefensió. En un projecte d’aquesta importància creiem que la ciutadania ha d’estar 
informada en tot moment, i que ha de ser l’ajuntament el primer interessat en difondre el 
projecte, a fi que les opinions i aportacions de la ciutadania puguin millorar-lo.  

Com a Centre d’Estudis Beguetans també ens sap greu no haver estat avisats. Un dels principals 
objectius del CEB és vetllar pel patrimoni en totes les seves vessants. Aquest projecte discorre 
per davant de cases que formen part del nostre patrimoni, de la creu del Joncar, de Cal Paulo, 
de l’entrada al barri de la Rectoria, creua l’antic camí Ral, sota els vells plataners de la carretera 
vella, un altre element del paisatge d’un gran valor patrimonial. I cal garantir que el projecte 
sigui respectuós amb tots ells i que sigui el millor projecte possible. 

Estem d’acord en que es tracta d’un projecte molt important, també econòmicament, ja que 
compromet diversos ajuts i subvencions. La Diputació aporta 1.166.285,36 € i l’Ajuntament 
1.037.844,90 €. Part d’aquests diners es pagaran del que rebi l’ajuntament del Programa General 
d’Inversions 2020-2030 de la Diputació de Barcelona. L’AMB subvencionarà el carril bici del 
projecte. Mereix ser estudiat. 

És important recordar que quan es va reurbanitzar l’altre tram, entre la Rambla i el barri 
Campamà, es va aprovar en un Ple Municipal i diverses entitats i grups polítics van fer 
al·legacions, així com la ciutadania preocupada per l’arbrat. També es van fer públics els 
informes dels tècnics municipals i es van organitzar dues sessions explicatives obertes a tothom. 
En canvi ara, el projecte s’ha aprovat definitivament sense que hi hagi hagut cap al·legació. 
Aquest fet demostra clarament que la comunicació no ha estat l’adequada.   

Per tot lo exposat i donat que és competència de la Diputació sol·licitem s’obri un nou període 
d’informació pública durant el termini d’un mes i que s’organitzi una sessió explicativa oberta 
a la ciutadania.  

Preguem que la resposta s’enviï a  

Centre d’Estudis Beguetans 
Centre Cívic de Begues 
Plaça de l’U d’Octubre  
08859 Begues 
centredestudisbeguetans@gmail.com 
 

Cordialment, 

 

Begues, 1 de desembre de 2021 
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