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El Pla d’Actuació Municipal (PAM) vol ser el full de
ruta del nostre govern en les actuacions a la nostra

vall. 
Inclou mesures de manteniment i renovació d’equipaments
municipals, mobilitat i territori, però també té una mirada

important en el Govern Obert que volem impulsar, la
promoció econòmica i sobretot, en la millora dels serveis
que s’ofereixen als habitants de la vall, el més important

del nostre municipi.
EL PAM 2019-2023 es basa en quatre eixos

interrelacionats entre ells:
1) Impulsar la comunicació entre

ajuntament i ciutadania, el voluntariat i treballar per
impulsar una economia més

sostenible i el turisme.
2) Mantenir tots els equipaments

municipals, mobiliari, carrers, places, pistes i camins.
3) Dinamitzar el comerç, la cultura, l’esport i la ramaderia.

3) Servir a la ciutadania dissenyant
serveis de qualitat entorn a l'ensenyament, joventut, salut,

benestar social,
gent gran i seguretat ciutadana.

DINAMITZAR
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TransparènciaEix: Impulsar

Govern obert
Renovació imatge i Web de l'ajuntament amb la incorporació de dades obertes i de
Transparència de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

Participació
Creació d'un Reglament de participació ciutadana per tal d'impulsar pressupostos
participatius i consultes de la gestió pública.

Codi de conducta

Comunicació
Edició i publicació d'un butlletí trimestral per donar a conèixer les principals actuacions
realitzades i una memòria anual.
Reunions peròdiques amb la població, associacions i col·lectius per millorar els serveis
municipals.

Aprovació del Codi de Conducta dels càrrecs electes i crear una Comissió de Seguiment.



NOVES TECNOLOGIES

Fibra òptica
Treballarem per fer arribar l'alta connectivitat a la vall a través de la fibra
òptica o alternatives que ens donin la connexió digital que ens mereixem.

Nova càmera web
Instal·lació d'una web cam al local social d'Erill la Vall que donarà més visibilitat
a la vall.

Eix: Impulsar
Social media plan
Pla de comunicació online. Implementar cursos adreçats als empresaris i Accions
de promoció i comunicació a les Xarxes Socials.



PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURÍSTICA
Festes, fires i mercats
Regularitzar el preu i servei de la venda ambulant, manteniment de les fires
actuals i estudiar de fer-ne de noves d'acord amb la població, com un mercat de
Nadal.

Mirador Starlight
Instal·lació d'un mirador per a l'observació del cel de la vall, aprofitant la
certificació Starlight.

Nova web Patronat
Nova imatge i campanya de comunicació a través de la plataforma de promoció i
comercialització www.vallboi.cat

Eix: Impulsar

Charm
Continuïtat del programa internacional CHARM que inclou Taüll, Poble amb
Encant, dirigit per l’Agència Catalana de Turisme. Seguiment i assessorament a
les empreses que ho necessitin.

Trek Festival Vall de Boí
Continuïtat del Trek Festival, en el marc dels Festivals de Senderisme del Pirineu,
com a eina de promoció i posar en valor les empreses i els professionals del
guiatge.



SOSTENIBILITAT
Estalvi energètic
Impulsar l'estalvi energètic amb el posposat de l'encesa dels llums de Nadal i
instal·lació de temporitzadors de calefacció en estances municipals.

Enllumenats
Projecte pel canvi d'enllumenat de la vall per adaptar-se a la certifiació Starlight i
disminuir la contaminació lumínica.

Papereres
Estudiarem la possibilitat de canvi de papereres o la seva retirada per potenciar el
reciclatge en les àrees corresponents.

Cotxes elèctrics
Instal·lació de carregadors elèctrics en diferents pobles de la vall, començant per
Barruera.

Eix: Impulsar

Contaminació
Estudiar la reducció a 30Km/h de la velocitat dels vechicle als pobles per reduir la
contaminació atmosfèrica i contribuir a la millora de la qualitat de l'aire.



Mobilitat i Territori
Redacció i aprovació d'ordenances  per regularitzar aparcaments i circulació als
pobles i per a l'estacionament d'autocaravanes.

Ordenances mobilitat

Carretera L-500 i L-501
Seguim treballant perquè  el Servei de Carreteres de Lleida asfalti la L-500 i L-501 per
trams i perquè adeqüin les cruïlles perilloses (Cóll i Erill la Vall).

Aparcament autocars i autocaravanes
Sol·licitat un PUOSC per adequar un aparcament per a autocars i autocaravanes al
Pla de l'Ermita
Treballarem amb l'ACA per poder regularitzar aparcament autocaravanes de Barruera.

Seguretat vial
Instal·lació de més senyals de límit de velocitat als pobles.

Eix: Mantenir

Aparcaments
Delimitació places, vallat perímetre, enllumenat a l'aparcament d'Erill la Vall i
repintar places dels ja existents.

Accessibilitat
Pintat de places aparcament minusvàlids a tots els pobles de la vall i millora
d'accessos.



Piscines municipals
Continuar amb el manteniment normatiu de les piscines i adequació del quadre
elèctric de la piscina de Barruera a la normativa vigent.

Poliesportiu a Barruera
Sol·licitat un PUOSC per a la construcció d'un poliesportiu al costat de l'escola a
Barruera que serveixi com a poliesportiu i sala polivalent. Adeqüació de l'accés.

Bancs i jardineres
Inventari de bancs per a la substitució dels que estan en mal estat i apadrinament de
jardineres  per tenir viles florides.

Equipaments municipals

Camp de futbol
Millora del sistema de reg del camp de Barruera per al seu millor aprofitament i per a
estades esportives.

Eix: Mantenir

Lavabos públics
Instal·lació d'un lavabo públic a l'aparcament d'Erill la Vall i a Barruera. Finalitztació i
manteniment de la resta.

Nous equipaments
Instal·lació de dues tirolines, gronxador adaptat a persones amb mobilitata reduïda ii
llit elàstic al costat del parc infantil del riu a Barruera.



CARRERS, PLACES I PARCS

Parcs infantils
Sol·licitat PUOSC per arreglar parc infantil de Boí.
Noves baranes de seguretat i millora dels parcs de Barruera, Erill, Taüll i Durro.

Salencar
Sol·licitat un ajut al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici per a la
construcció de passarel·la i millora del Salencar de Barruera.

PISTES I CAMINS

Sol·licitat PUOSC per asfaltar carrers de Durro, carrer de la Font a Taüll i entrada al
poble de Cóll.
Vorera i encimentat al voltant de Sant Climent.

Carrers Durro, Taüll i Cóll

Camins i nou mirador
Sol·licitat ajut al Parc Nacional per a condicionament i millora dels camins de Cavalleria
de la vall i nou camí i mirador a la roca de Carrera a Barruera.

Camí de St. Quirc Durro

Eix: Mantenir

S'arreglarà per seguretat el vallat del camí que va fins l'ermita de Sant Quirc.



Patrimoni  romànic
Celebració del 20è aniversari declaració de les esglésies romàniques de la Vall de Boí
com a Patrimoni Mundial per la UNESCO i 900 anys consagració St. Climent i Sta. Maria.

CULTURA

Projecte museístic de St. Joan de Boí
Millores estructurals i execució del projecte museístic a l'església de Sant Joan de Boí.

Casa Solé
Millora del llinat a Ca de Solé a Durro i sol·licitar ser declarat com a Bé Cultural d'interès
Nacional.

Biblioteca a Boí
Creació d'un voluntariat per a la creació d'un espai d'intercanvi de llibres al local social de
Boí.

Falles
Creació d'una Associació de fallaires de la Vall de Boí per a la defensa de les nostres
festes de les falles.

Eix: Dinamitzar



ESPORTS

Esdeveniments esportius
Suport a les activitats esportives i esportistes destacats i aprovació d'una ordenaça
reguladora de suport a aquestes activitats.

Via ferrata a Barruera
Sol·licitat un ajut Leader per a la construcció d'una via ferrata a Barruera.

Buff Mountain Festival
Continuïtat del Buff Mountain Festival per als següents anys amb ampliació d'activitats per
a tota la família.

Vies escalada
Suport per a la millora de les vies d'escalada a Cavallers per a la millora de la seguretat.

Eix: Dinamitzar



RAMADERIA I MEDI AMBIENT

Millora pista forestal de Barruera, actuacions de prevenció d'incendis i redacció
projectes d'ordenació forestal.

Gestió forestal

Fulletó recomanacions
Edició, disseny i impressió d'un fulletó de suggeriments i recomanacions per a la
convivència amb la ramaderia.

Transcabanera Taüll-Linyola
Participació en el projecte de recuperació de la Transcabanera de Linyola a Taüll amb
l'acollida del camp de treball i suport al projecte.

Eix: Dinamitzar

Passos canadencs
Sol·licitat ajut al Parc Nacional per fer un nou pas canadenc a la Llavarssana (a la serra
entre Durro i Taüll).

Pletes i cabanes
Sol·licitat ajut al Parc Nacional per a la millora pleta dels Orris i reforma cabanes de
pastors al nucli de Durro.



SERVEIS SOCIALS, SALUT

Desfibriladors
Renovació dels cursos DEA realitzats fins ara. Instal·lació d'un desfibrilador a Cóll i
realització d'un mapa de la vall amb la situació dels desfibril·ladors instal·lats.

Aprovació  d'un protocol per a l'ús dels locals socials, adequació del local social d'Erill
La Vall i nou local social al Pla de l'Ermita. Sol·licitat un ajut per a la reforma de
l'Abadia a Durro.

Locals socials

Alimentació saludable
Potenciar els hàbits saludables amb xerrades d'alimentació i compra responsable.

Parcs de la salut
Finalitzar la instal·lació dels aparells de la gent gran a Durro i Taüll.

Reactivació servei de taxi
Creiem que és una bona iniciativa el servei de taxi per traslladar la gent gran al mercat,
visites mèdiques i volem potenciar l'ús d'aquest servei entre la gent més necessitada.

Consultoris mèdics
Reutilització dels consultoris mèdics amb especialistes i treballarem amb els serveis
mèdics per a la millora de la freqüència de les visites.

Eix: Servir



 
 

 

Educació emocional i Xarxa comarcal d'Infància
Participació a la Comissió per a l'educació emocional i a la xarxa comarcal
d'infància per treballar el lleure, la salut i l'educació.

EDUCACIÓ
 

 

Escola CEIP Vall de Boí
Millores del pati de l'escola amb instal·lació d'un rocòdrom, delimitació sorrals i
nou espai al Prat de Tunica. Gestions per a la seva ampliació.

Llar d'infants
Nou mòdul polivalent a la llar d'infants i adeqüació de la nova sala. Instal·lació
d'un toldo al pati per protegir del sol.

Eix:Servir

Escola de música
Millores calefacció a l'escola de música de Barruera i suport financer a la nova
escola de la comarca.



FORMACIÓ I JOVENTUT

 

 
 

 
Formació personal 
Cursos de formació del personal de l'ajuntament per a la tramitació electrònica i
donar suport a la població en aquests tràmits.

Consell local de joventut
Creació del Consell Local de Joventut per tal de potenciar la interlocució entre  el
jovent de la vall i l'administració.

Espai jove 
Es crearà un espai jove itinerant en els diferents locals socials de la vall per tal
d'organitzar activitats d'interès del jovent.

Campaments juvenils
Regularitzar els diferents espais dels campaments juvenils per tal que tinguin la
màxima seguretat.

Eix: Servir

Programa Pràcticum Odisseu
Programa per incentivar l’estada de joves universitaris en pràctiques
remunerades a empreses en municipis rurals. Promou la competitivitat
empresarial al món rural i fomenta el retorn i l’establiment de joves qualificats
a les zones rurals.



SEGURETAT CIUTADANA
Dinàmica torrencial a la vall
Projecte d'estudi de la dinàmica dels barrancs de la vall per conèixer els riscos i
crear un pla d'emergència per evitar danys personals.

Projecte Noguera de Tor
Recuperació del projecte de restauració del Noguera de Tor de la CHE per a la
seva redacció i la posterior execució.

Incendis
Inventari dels armaris contra incendis per dotar-los del material necessari,
repàs hidrants. Creació d'un protocol en cas d'incendi de la mà dels bombers.

Protecció civil
Treballarem amb la població per crear un grup de protecció civil, amb membres
de cada poble per fer front a possibles situacions d'emergència.

Millora accessos pobles
S'han de millorar els accesos als pobles per facilitar el pas dels serveis
d'emergències: ambulàncies i bombers.

Eix: Servir


