PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL DE TAGAMANENT 2019-2023

Tagamanent, un municipi necessitat de millores en els seus serveis bàsics.
Situat al nord del Vallès Oriental i integrat en el conjunt MontsenyGuilleries-Lluçanès, el municipi de Tagamanent c onstitueix la major part del
sector occidental del massís del Montseny. El 80 % del terme està inclòs, de
fet, dins el Parc Natural. El territori és, per la mateixa raó, abrupte i, en tot
cas, muntanyenc, ja que si bé el centre urbà es troba al fons de la vall del
Congost la resta del municipi s'estén pel mateix massís, pel Pla de la Calma i
arriba fins a la capçalera de la vall de Vallforners.
Tagamanent té actualment 337 habitants censats. La grandària del
municipi (43 km2) i les seves característiques orogràfiques fan que la
població no es concentri en un únic nucli sinó que es trobi dispersa en
diverses unitats: el veïnat de Santa Eugènia del Congost, el veïnat de La
Pedralba (veritable centre urbà), el veïnat de l’Avencó i les diverses masies
aïllades situades en els contraforts del Montseny i el mateix Pla de la
Calma (algunes de les quals a uns 800 m d’altitud).
Tot i estar legalment considerat com un municipi de muntanya (Llei 2/1983,
de 9 de març, d’Alta Muntanya), la població de Tagamanent ha anat
creixent durant la darrera dècada, evolució que ha permès invertir la
dinàmica demogràfica regressiva que perdurava des d’un segle enrere. El
motor d’aquest canvi de tendència no ha estat el propi creixement
vegetatiu sinó la inclusió del municipi en la dinàmica de la periferització
metropolitana, d’una banda (arribada de nous pobladors originaris
d’aquesta zona), i dels moviments migratoris internacionals, d’una altra.
En aquest escenari, on un territori de muntanya experimenta dinàmiques i
influències metropolitanes, la gestió i satisfacció de les noves necessitats
socioeconòmiques aparegudes, així com l’aprofitament de tot el
potencial natural, cultural i econòmic (sectors econòmics emergents:
activitat turística, renovació del sector primari, serveis, etc.) del municipi i
territori esdevé un repte i una obligació de l’administració local.
Tagamanent és un poble envellit amb poques oportunitats de creixement
atès que la seva ciutadania marxa a d'altres pobles amb serveis bàsics que
els permeti el seu desenvolupament personal.
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Tagamanent és un poble amb infraestructures econòmiques abandonades
com l'antic restaurant Leiro, el Club de Tennis Tagamanent, les industries
Leiro de la C17, el sector dels Pous de Glaç d'Avencó i totes les antigues
activitats d'extracció de pedra (pedreres). El fet de no comptar amb serveis
bàsics de qualitat fa que sigui del tot inviable la reconversió de tots aquests
espais en noves activitats econòmiques.
Tagamanent, una administració pública sanejada econòmicament, ordenada
administrativament i modernitzada.
L’any 2011 l’Ajuntament de Tagamanent va iniciar un Pla de Sanejament Econòmic que
ha culminat en una reducció del deute viu fins al 7%, fet que permet afrontar les
necessitats de futur del municipi a nivell econòmic amb total garantia.
El personal administratiu municipal està format, preparat i compromès amb les millores
continuades del municipi .
El Consistori ha desenvolupat un pla de incorporació continuada de processos de
informació telemàtics i incorporació de noves tecnologies aconseguint ser un dels
municipis de la província de Barcelona més avançats en aquest aspecte.
El PAM, és un compromís polític davant els ciutadans, fruit de la participació.
El PAM 2019-2023 és un document estratègic, un instrument de
planificació que defineix quins són els objectius a assolir, les línies
d’actuació a seguir i a desenvolupar fins al 2023, les intencions i les accions
més rellevants que configuren i configuraran l’acció del govern
de
Tagamanent per aquest mandat municipal, basat en els resultants processos
de participació ciutadana i diverses planificacions tècniques del municipi.
 Concretar allò que el govern municipal p reveu fer com Ajuntament.
 Permet que els ciutadans coneguin els projectes de futur i puguin
valorar-los.
Treballem amb una visió global del futur a curt, mig i llarg termini, sota els
reptes de treballar amb honestedat, proximitat i transparència política.
El municipi necessita una reactivació decidida i una aposta cap a la
modernització. Apostem també de manera decidida per les urbanitzacions
perquè tenen dèficits d e s e r v e i s p ú b l i c s b à s i c s que s’han de solucionar.
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El resultat d’aquest document és la culminació d’un procés de participació
ciutadana que definim a continuació:
2006: Iniciativa per a la participació cívica en una zona de Muntanya que va consistir
en l’elaboració d’un diagnòstic entorn la participació i les dinàmiques de relació entre
l’Administració local i la ciutadania.
2010: Quadern per al debat ciutadà. Va consistir en la confecció d’un document
participatiu on la ciutadania va expressar les seves inquietuds alhora que compromisos
de convivència I ciutadania.
2010 POUM Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Procés de participació del Pla
d’ordenació urbanística municipal que va tractar els següents aspectes del municipi:
“Com veus Tagamanent?” el 19 de març de 2010 es va realitzar aquesta jornada en el
marc del procés de participació entorn la revisió del POUM 2010.
La Jornada es va plantejar com un espai obert a tota la ciutadania (membres d’entitats i
ciutadania a títol individual) on compartir l’escenari de futur de Tagamanent i reflexionar
entorn les dificultats i les oportunitats per assolir aquest escenari.
El resultat de la Jornada és una diagnosi construïda a partir de les visions i experiències
d’aquells que viuen o treballen al municipi. Aquesta diagnosi va ser analitzada per l’equip
redactor del POUM i per l’Equip de Govern, per tal d’enriquir la diagnosi tècnica i aportar
elements de cara a la definició d’estratègies, objectius i actuacions futures.
La Jornada va començar amb una presentació per part de l’equip redactor del POUM que
va consistir en explicar què és un POUM, quins documents incorpora, quines fases
d’elaboració té i un primer anàlisi de la realitat de Tagamanent per obrir el debat.
Seguidament els participants es van agrupar en dos grups de treball que, amb el suport
de moderadors/es van poder fer les seves aportacions i establir un debat.
La dinàmica de treball va consistir en dos moments. En un primer moment els
participants van fer una pluja d’idees per tal de definir el Tagamanent del futur per
després debatre entorn les dificultats i les oportunitats per assolir aquest escenari de
futur.
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2011: Definim els usos de la Rectoria. Actuació de participació activa que va permetre
decidir els usos d’aquest equipament a disposició de les entitats i la ciutadania de
Tagamanent i la seva dinamització sociocultural.

2011-2012: Ordenança de Civisme i Agenda 21 Local. Va consistir en un procés
participatiu per la creació i aprovació d’una ordenança de civisme, alhora que la
incorporació i activació de l’Agenda 21 Local.

Des
11

Gen
12

Feb
12

Març
12

Abr
12

Mai
12

Jun
12

Jul
12

Ordenança del civisme
Planificació i elaboració
de materials
Difusió i convocatòria
1ª sessió de treball
2ª sessió
Redacció
final
i
devolució
Comissió de Seguiment
Agenda 21
Revisió política del pla
d’acció
Jornada formativa i
lúdica
Constitució Comissió de
Seguiment
Reunions Comissió de
Seguiment
2013 – 2019: Regidoria de Participació. L’any 2013 es va crear una regidoria específica de
Participació Ciutadana que ha tractat fins a dia d’avui diferents aspectes relacionats amb
l’activitat diària del Consistori amb participació activa de veïns I veïnes del municipi, com
poden ser el projecte de municipalització del Subministrament d’Aigua del poble o la
revisió anual de les taxes, impostos I ordenances no fiscals del municipi que
posteriorment es porten a la seva aprovació pel Ple Municipal, prèvia revisió de
Secretaria I Intervenció.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Código Seguro de Validación

a84e5dc4b16c4ef980a926bf716d4d12001

Url de validación

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=011

Metadatos

Origen: Origen ciutadà

Estado de elaboración: Original

PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL DE TAGAMANENT 2019-2023
Línees estratègiques del PAM
Polítiques socials i d’igualtat d’oportunitats:
Defensa dels drets socials, lluita per la igualtat d’oportunitats, contra
l’exclusió social i la pobresa, compromís amb el benestar de les persones,
generació d’oportunitats mitjançant l’educació, la cultura, la salut, l’esport
i els serveis socials.
L’atenció a les persones constitueix una prioritat clara del consistori.
Treballem per mantenir el nivell de polítiques socials que garanteixi una
adequada atenció i acompanyament en el conjunt de l’àmbit social socials,
i incidint especialment en la cultura, l’esport, l’educació, la salut, el
benestar, la participació ciutadana, i la seguretat ciutadana.

Accions:








Seguiment a les famílies en risc per tal d’evitar desnonaments per
part de les entitats bancàries.
Millora del projecte sobre ajuts d’urgència social.
Impulsar l’atorgament d'ajuts per al pagament de l'IBI a persones
en situació desfavorida.
Mantenir els ajuts de material escolar.
Mantenir els ajuts a les famílies per l'accés als menjadors dels
centres educatius.
Projecte per ajuts a les famílies per activitats extraescolars dels
infants.



Treball conjunt amb la Creu Roja per seguir amb el projecte de
banc d’aliments.
Creació d’una cooperativa de consum al municipi.



Millorar el suport a les necessitats d’atenció domiciliària.



Potenciar les polítiques d’igualtat de gènere.



Ampliar i millorar la participació ciutadana.



Ampliar i millorar els serveis per a la gent gran.
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Economia local i d’ocupació:
Des d’aquest àmbit pretenem l’optimització i millora de la gestió de les àrees
econòmiques de l’ajuntament que ens han de permetre continuar tenint unes
finances municipals sanejades.
El desenvolupament econòmic, la generació de llocs de treball i el promoure
la inserció laboral són elements fonamentals que necessiten polítiques pro
actives. Treballem per potenciar l’ocupació i el turisme, i per promoure la
consolidació de les empreses.
Accions:







Promoure la contractació de persones del poble a l’atur mitjançant
plans d’ocupació.
Potenciar les polítiques d’ocupació.
Impulsar noves polítiques de promoció econòmica: Difusió del
VEAMAT i de la botiga de l’obrador.
Desenvolupar campanyes i activitats promocionals de productes
elaborats en el VEAMAT.
Creació d’un mercat setmanal.
Implementar noves polítiques per a la promoció turística:
Desenvolupar nous paquets turístics sumant l’oferta esportiva, lúdica,
comercial i de restauració de Tagamanent.

Millorar dels nostres barris, la cohesió, l’autoestima local i la cura del
nostre territori:
Els nostres carrers, places, la riera, els parcs, i el conjunt d’equipaments
municipals han de ser llocs adequats a tothom, zones de trobada, passeig i
lleure. La millora i el manteniment de l’espai públic i dels equipaments ha
d’atendre a criteris de sostenibilitat mediambiental i a criteris d’urbanisme
equilibrat.
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Accions:
Avançar en urbanisme, en el planejament urbanístic i en la xarxa d’aigua
Millorar carrers, places, camins i espai públic: Urbanització de les tres
zones urbanes (Avencó, La Pedralba i Sta. Eugènia)
Volem que un poble amb infraestructures i equipaments de qualitat, un
poble amb barris ben planificats i amb participació de tot el veïnat en les
decisions estratègiques.
Des
dels
anys
90
que
tenim
les
mateixes
infraestructures
(subministrament
d'aigua,
clavegueram,
enllumenat
públic,
subministrament elèctric aeri) totes elles en molt mal estat.
No tenim infraestructures com la fibra òptica i subministrament de gas tot i
que les canalitzacions en alta d'aquets dos serveis passen pel poble.
Cal millorar la gestió del sector públic local i millorar les sistemàtiques per
implementar les decisions preses és millorar els serveis i l’atenció a la
ciutadania.
Som servei públic fet per persones i per a les persones. Treballem per
agilitar, simplificar i racionalitzar l’administració local, introduint la cultura
de la despesa pública en termes de cost, impulsant l’e Administració,
incrementant la transparència, creient en el retiment de comptes, i
estalviant i optimitzant recursos, sense perdre qualitat en els serveis.
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