
Informe de presidència 

Obres 

Passeig de Ronda: 

La setmana que ve s’acabaran les obres, restarà pendent col·locar les lluminàries als nous 

punts de llum ja que les lluminàries no arribaran fins d’aquí dues setmanes. Un cop arribin es 

retiraran les velles i es connectaran les noves per tal de que els veïns no es quedin sense llum 

al carrer durant aquestes dues setmanes. 

Projecte Avinguda PedraFita: 

Ja s’ha elaborat el projecte definitiu i s’ha enviat al BOP per la seva publicació, haurem 

d’esperar a la seva publicació i a exhaurir el termini d’exposició al públic per poder-lo aprovar 

definitivament i treure’l a concurs. 

Adequació zona d’aparcament: 

Vam encomanar als tècnics municipals un projecte per adequar la zona d’aparcament, a grans 

trets aquest consisteix en realitzar un moviment de terres, col·locar dos focus de llum i fer una 

rampa i un pas de vianants elevat per tal que la gent pugui anar del pàrquing al poble d’una 

manera més segura. 

Pas de vianants elevat: 

S’ha col·locat un pas de vianants elevat a l’avinguda font vella, i el proper dilluns es 

començaran els treballs per fer-ne un davant de la piscina ja que son dos punts on hem 

detectat que es circula a velocitats elevades. 

Paret de l’euterpe: 

S’han començat els treballs per el restaurat de la paret de l’euterpe, subvencionats per la 

diputació. Consisteixen en picar l’arrebossat per donar un aspecte més rústic i adient a l’espai. 

Subvencions 

Sol·licitades a Diputació: 

- Hem sol·licitat la subvenció ordinària de suport al centres de primer cicle per import de 

20.387,50€ 

- També hem sol·licitat la subvenció de caràcter extraordinari per actuacions d’urgencia, 

on hem demanat en caràcter retroactiu la localització i reparació de les fuites de la 

piscina. 

- Ens han concedit la subvenció del PEXI 11.013€ per les obres del Passeig de Ronda. 

 

 

 



Subvenció ACA: 

- L’agencia catalana d’aigües ens ha concedit 21.856,49€ un 50,88% dels 42.959,69€ per 

la segona fase d’adequació i tractament de les aigües.  

- La setmana passada també vam demanar una nova subvenció de l’ACA per la 

col·locació de comptadors als pous. 

Cultura  

 Cultura 

 

- Al llarg dels mesos d’estiu, els dilluns i dimecres s’ha realitzat la bibliopiscina a la 

piscina municipal. A la bibliopiscina s’hi han dut a terme, a més dels serveis bàsics de la 

biblioteca, hores del conte en les quals el nombre de públic ha estat elevat. La bona 

acollida de la iniciativa fa que l’any vinent la repetim. 

 

 Ensenyament 

 

- Seguint les indicacions de l’escola, al pati d’infantil s’hi ha instal·lat un sorral i s’ha 

col·locat una protecció a la tanca per evitar que els nens, jugant, tirin sorra al veí. 

- A la llar, a partir d’aquest curs i començant per P1 s’inicia el treball per projectes per 

tal de que els nens comencin a treballar de la mateixa manera amb la qual treballaran 

al cicle infantil de primària. Per aquest motiu, la Directora de la llar ha realitzat el 

projecte de P1 la qual cosa ha comportat la supressió del llibre. 

- L’horari de la llar per a aquest curs 2017-2018 és de 8.30-17.00 després de que en la 

matrícula, tan sols un alumne sol·licités la permanència de 17.00-18.00 i de manera 

esporàdica.  Aquest fet ha comportat l’adaptació de la jornada laboral de les 

educadores a la jornada d’obertura de la llar. 

- A finals del mes de juny, els llibres de text de cicle mitjà que l’Ajuntament havia cedit a 

l’AMPA van ser recepcionats. Aquests llibres han estat catalogats a la biblioteca i s’han 

deixat en préstec pel període d’un curs a l’AMPA. 

 

 Benestar social 

 

- Davant l’augment dels problemes socials que experimenta el poble, s’està considerant 

la possibilitat de sol·licitar l’ampliació de la dedicació que l’educadora social presta a 

l’Ajuntament de Botarell.  

 

Esports 

S’ha dut a terme la temporada de piscina com cada any des del 24 de juny fins al 11 de 

setembre, vistes les temperatures els últims anys n’estudiarem la data d’obertura i que 

aquesta pugui ser abans. S’ha col·locat una pèrgola nova a la zona bar i s’ha reparat la de la 

zona del socorrista que feia temporades que no hi era. 



S’han celebrat els tornejos de pàdel i de futbol habituals les ultimes temporades, amb 

l’organització conjunta entre les entitats i l’ajuntament. 

El 10 de setembre vam organitzar juntament amb la Entitat Botapeu, una caminada des de la 

Febró fins a la pressa de Siurana. L’ajuntament i va col·laborar amb el pagament de l’autocar. 

Festes i entitats 

Com a novetats i aprofitant les millores del jardí botànic, vam realitzar l'acte del tast de vins & 
tast al tall. Vam pensar que era una bona ocasió per traslladar un acte festiu a un indret del 
nostre poble fora dels habituals amb una molt bona participació. 

També com a novetat vam celebrar una festa eivissenca amb un entorn fantàstic com es la 
piscina municipal i així almenys un dia a la temporada ens vam poder banyar de nit. 

Aquest any no vam poder dur a terme la segona edició del guerxo pinxo a causa de la falta 

d’entesa amb les dates entre els establiments, els vam emplaçar a que es reuneixin i busquin 

unes dates de consens per poder-lo realitzar. Ja els hi vam fer extens que l’ajuntament els 

ajudarà amb el que bonament pugui ja que va ser un acte molt participatiu. 

Comunicació 

L’aplicació del warnapp per rebre els pregons al mòbil ja no funciona, per això hem creat un 

canal a la coneguda aplicació Telegram, que es la utilitzada majoritàriament als ens públics per 

tal de fer arribar la informació als vilatans.  

Hem començat a realitzar la campanya de reciclatge, en primer lloc i amb l’ajuda econòmica de 

SECOMSA s’han col·locat cartells a les zones de contenidors, a dia d’avui estem elaborant un 

tríptic per fer-lo arribar a totes les llars. 

Entre els mesos d’octubre i novembre s’acabarà de confeccionar la revista Pedrafita.  

Hisenda 

Com ja hem explicat al punt 2 de l’ordre del dia utilitzarem 85.000€ aproximadament, com a 

part del superàvit del 2016 per realitzar la compra de la cooperativa afectada al POUM com 

equipament municipal. 

Des del govern ja estem realitzant el pressupost 2018 i també creiem que tenim controlades 

les necessitats que te el poble, així mateix però, creiem que es l’eina més important d’aquest 

ajuntament ja que d’ell en depenen cobrir les necessitats del poble, així que emplaço a tots els 

regidors ha aportar necessitats reals que tingui el poble, per estudiar-ne la seva incorporació al 

pressupost 2018, personalment entenc que les necessitats d’un poble no hi entenen de colors 

polítics.  


