
Pla de Govern Ajuntament de Talamanca 2015 – 2019 
 
Aquest document de Pla de Govern s’ha elaborat en base als punts inclosos en el programa electoral de la candidatura que va constituir-se en govern. 

 
 

Estem amb la gent 
 

¹ Impulsar un Pla Municipal per a la infància amb diagnosi,  
  objectius i prioritats i marqui un full de ruta per combatre  
  la vulnerabilitat i l’exclusió social, prioritzant l’educació i  
  benestar dels menors del poble. 
 

² Continuar vetllant per la gent gran, potenciant els serveis  
  de teleassistència, treballadora familiar i assistència  
  social mantenint-ne la gratuïtat. 
 

³ Bonificar la taxa d’escombraries als pensionistes,  
  famílies nombroses, discapacitats i persones amb risc  
  d’exclusió, d’un 30%. 
 

⁴ Mantenir l’impost municipal de vehicles al mínim durant  
  els propers quatre anys. 
 

⁵ Nou Pla d’usos del Casal del Poble per a garantir una  
  gestió i manteniment amb la qual tothom estigui d’acord i  
  continuar donant suport a totes les entitats del poble. 
 

⁶ Garantir l’accés de tothom a les noves tecnologies  
  millorant el punt TIC i dotant-lo de wifi d’accés lliure. 
 

⁷ Tirar endavant un Pla de Mobilitat i Aparcament per al  
  Casc Antic, amb el suport de la Diputació de Barcelona i  
  la participació activa de tota la gent. 
 

⁸ Fomentar la participació ciutadana impulsant grups de  
  participació activa per a assumptes i crear un Consell  
  Consultiu d’Antics Alcaldes   per aprofitar el seu bagatge i  
  coneixements.  
 

⁹ L’equip de govern, en assembles participatives, retrà  
  comptes de l’estat d’execució del seu pla de govern. 
 

¹⁰ Potenciar el web municipal en totes les seves vessants i  
   avançar en l’administració electrònica. 
 

¹¹ Consolidar un calendari de festes locals i activitats. 
 

¹² Mantenir-se al costat del Govern del nostre país en el  
   procés de transició nacional i continuar actuant d’acord    
   amb l’Associació de Municipis per la Independència. 

Desenvolupament 
econòmic local 

 
¹ Consolidar un model de desenvolupament econòmic local  
  basat en el turisme cultural, de natura i familiar. 
 

² Potenciar els atractius turístics que ajudin aquest model:   
- Castell com a escenari clau del 1714 i la guerra de  

         Successió 
- Església de Santa Maria i sarcòfag de Berenguer  

         de Talamanca 
- centre hípic amb itineraris pel nostre patrimoni cultural i 

natural 
- Santa Magdalena com a porta d’entrada nord del Parc 

Natural, amb elements interpretatius sobre les tines, el 
conreu de la vinya i altres. 

 

³ Crear noves rutes saludables i a l’abast de tothom. 
 

⁴ Donar suport a l’emprenedoria i a la innovació empresarial  
  fomentant l’autoocupació i mitjançant el suport directe en la  
  tramitació dels ajuts Leader.  
 

⁵ Esgotar totes les possibilitats al nostre abast per aconseguir   
  que l’antiga fàbrica d’embotits esdevingui un espai que pugui  
  acollir tots els emprenedors, artesans i empresaris del nostre  
  poble. 
 

⁶ Gestionar amb el màxim rigor els recursos que ens han  
  permès oferir 10 llocs de treball dins els plans d’ocupació  
  al llarg d’aquests anys i treballar per poder-ne oferir encara  
  més. 
 

⁷ Impulsar la protecció i el coneixement de les tines amb la  
  seva declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional, la  
  redacció d’un Pla Director per preservar-les i difondre-les i  
  recuperar el conreu de vinya, les varietats autòctones i el  
  sistema d’elaboració tradicional del vi a la tina. 
 

⁸ Gestionar la implantació d’una àrea de trial de muntanya a   
  l’Escaiola. 

 

La Talamanca de demà 
 

¹ Urbanitzar el tram urbà de la carretera BV-1221, des del  
  punt de recollida de residus del Castell fins a la plaça del  
  Raval, amb nous punts de llum i adequació del paviment. 
 

² Confeccionar, amb la Diputació de Barcelona, el projecte  
  per equipar i remodelar l’interior del Casal de la Quintana. 
 

³ Ampliar la plaça del Raval i connectar-la amb la plaça dels  
  Saldoners. 
 

⁴ Enllestir la connexió en baixa a la xarxa de clavegueram  
  d’un sector del poble per la plaça de l’Església. 
 

⁵ Millorar l’eficiència de l’enllumenat públic i de les  
  instal·lacions i equipaments municipals amb un estudi  
  redactat amb la Diputació de Barcelona. 
 

⁶ Vetllar perquè s’executin les obres de la nova estació  
  depuradora d’aigües residuals. 
 

⁷ Valorar el nostre patrimoni amb la difusió del catàleg de  
  patrimoni local i la protecció de les restes arqueològiques  
  del poblat iber i les tombes antropomòrfiques. 
 

⁸ Organitzar la IX Trobada Internacional de la Coordinadora  
  d’Entitats per la Preservació de la Pedra Seca a les Valls  
  del Montcau, amb Mura i el Pont de Vilomara i Rocafort.  
 

⁹ Continuar col·laborant amb l’Associació de Propietaris  
  Forestals i el Parc Natural per preservar al màxim el nostre  
  entorn forestal i paisatgístic privilegiat. 
 

¹⁰ Executar l’actualització del nomenclàtor del nucli antic   
   canviant plaques de carrers i unificant núm. de cases. 
 

¹¹ Ampliar la franja de protecció contra incendis forestals a  
   tot el perímetre urbà. Mantenir la col·laboració amb l’ADF  
   i la Diputació per arranjar i millorar més camins forestals. 
 

¹² Seguirem recolzant el Club Esportiu en el manteniment i  
   la millora de la zona esportiva. 
 

¹³ Finalitzar l’execució del programa Viure al Poble. 
 


