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Què és 
el Programa 
d’Actuació 
Municipal?

El PAM és un compromís polític davant 
els ciutadans

•

•

Concreta allò que el govern municipal preveu 
fer com Ajuntament.
Permet que els ciutadans coneguin els pro-
jectes de futur i puguin valorar-los.

El PAM és un document estratègic

•

•

•

Les diferents àrees coneixen les línies d’actua-
ció a desenvolupar fins al 2015.
Estableix una priorització sobre els objectius 
a assolir.
Fomenta el treball més transversal entre 
regidories.
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Adequar una àrea d’autocaravanes municipal

Promoure l’adquisició de vehicles elèctrics

Substitució de l’enllumenat del carrer Pirineu

Elaborar un inventari d’eines de pagès

Estudiar amb els propietaris implicats la 
possibilitat d’habilitar un aparcament per a 
vehicles pesats i maquinària agrícola

Modificar el sistema d’accés al punt de 
recollida de residus

Promoure i fomentar alternatives a la gestió 
dels boscos

Elaborar un mapa turístic del municipi i 
senyalitzar els elements d’interés turístic

Implementar un aplicatiu per dispositius 
mòbils amb rutes del municipi

Millorar la senyalització a nivel informatiu a 
l’entrada del nucli

Desenvolupament

Redactar un projecte de rehabilitació de Santa 
Margarida d’Ardola

Redactar el projecte de zona de vianants al 
nucli antic de Tavèrnoles

Traspassar la titularitat de la carretera de 
Folgueroles a la Diputació de Barcelona

Habilitar un camí peatonal a la carretera de 
Folgueroles

Continuar amb el reasfaltat dels carrers del 
nucli

Construcció d’un espai cobert

Reurbanització del carrer del Mig

Executar millores i manteniment en la xarxa 
principal de camins rurals

Elaborar un inventari de camins de titularitat 
municipal

Redactar el projecte de franja de protecció 
contra incendis del nucli i executar-la

Territori

Consolidar i ampliar les activitats ofertes des 
del Centre Cívic i integrar-les al Programa 
“Espais Activa’t” del Consell Comarcal d’Osona

Oferir el servei de Bibliobús de manera 
periòdica al municipi

Organitzar tallers de “Club de lectura”

Promoure la contractació de persones del 
poble a l’atur mitjançant plans d’ocupació

Actualitzar el Pla Local de Joventut

Promoure sortides i activitats populars

Aprovar una ordenança de tinença d’animals i 
instal·lar papereres  per recollir caques de gos

Potenciar el voluntariat com a pràctica 
integradora i de relació entre el veïnat

Continuar la vorera des de la cruïlla de la 
carretera fins al carrer Pirineu

Destinar part del pressupost municipal a 
partides de “pressupostos participatius”
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