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Comunicació 

 Ja s'han instal·lat les arreglades cartelleres i col·locat les noves cartelleres al casal 

cultural i aquí mateix a l'Ajuntament. 

 Es va dur a terme una reunió informativa a la sala polivalent el passat 8 de juny, per 

explicar les actuacions que s'han realitzat aquests 3 anys de legislatura. 

 L'Ajuntament es va adherir al programa sabors del llamp de canal Reus, el passat 22 de 

juny es va emetre i el podeu el capítol a la pagina web del canal Reus. 

 

 BORSES DE TREBALL: 

 El passat 1 de juny es va incorporar un jardiner a temps parcial a raó de 25 hores 

setmanals, el senyor Eduard Beitia, durant aquest mes de juny encara haureu pogut 

veure els jardiners que portaven el servei. Vam decidir que coincidissin durant aquest 

mes perquè li poguessin fer el traspàs de tota la informació. 

 Ja ha acabat el procés per la contractació d'un peó com a relleu del Santi, a partir del 

proper 1 de juliol el Santi treballarà 20 hores i el nou peó, l'Antoni Mestres 

complementarà les 20 hores restants per cobrir tota la jornada. 

 Avui mateix s'ha contractat el reforç d'estiu, majoritàriament la seva tasca serà la de 

vigilància nocturna, durant aquesta vigilància realitzarà partes d'incidències per tal de 

millorar els serveis. 

 Hi ha obert el termini per presentar sol·licituds per la borsa de treball d'administratiu, 

per cobrir possibles baixes, vacances o altres del personal, també per ampliar l'horari 

de biblioteca. El termini finalitza el proper 3 de juliol. 

 

Obres 

 Ja s'han inicial les obres de l'Avinguda Pedrafita, es va arribar a l'entesa amb l'empresa 

TMM, guanyadora de la licitació que si podien realitzar l'obra abans de l'agost ja 

podien començar. S'ha enviat una carta a tots els veïns de la l'avinguda Pedrafita on els 

hi expliquem com anirà l'obra i a qui s'han de dirigir si tenen alguna incidència durant 

els treballs. 

 El passat 21 de juny va finalitzar el termini d'exposició publica dels projectes del dipòsit 

municipal i de l'Avinguda Font Vella, ara s'està treballant amb els plecs per rapidament 

treure'ls a licitació. 

 Entre aquesta setmana i la vinent s'acabaran les obres de la zona del pàrking dissuasiu 

de l'avinguda Font Vella, un cop acabat aquest posarem les tanques i l'enllumenat al 

pàrking dissuasiu del camí de Mont-roig. 

 

 

 



 

 

Cultura 

 Biblioteca: hem seguit amb el programa de dinamització (club de lectura, tallers 

infantils, etc.). I el proper dia 2 i durant els mesos de juliol i agost, dos dies farem el 

servei de biblioteca a la bibliopiscina. 

 Maletes coeducatives: davant l’oferiment del CCBC, s’ha fet la sol·licitud per poder 

tenir-les durant el mes de juliol a la Bibliopiscina. 

 Sant Jordi: vam organitzar la festivitat de Sant Jordi, amb la venda de roses i llibres i el 

lliurament de premis de dues activitats que vam dur a terme a la biblioteca: llibres en 

conserva i la gimcana de codis QR. 

 Arxiu Fotogràfic de Botarell: estem treballant en l’arxiu fotogràfic. Tenim previst 

presentar-lo per la propera festa major d’hivern. 

 Edició d’un llibre: també estem treballant en l’edició d’un llibre sobre la història de 

Botarell als segles XVI i XVII, de Carles Maristany. 

Benestar social 

 Riu de vida: dijous 28 de juny finalitzem el programa Riu de vida. Estem valorant la 

possibilitat de prosseguir-lo a la tardor ja que ha estat molt ben acceptat pels 

participants. 

 Fem futur: aquest projecte ha finalitzat durant aquest mes. S’han organitzat reunions i 

formacions amb les famílies amb risc d’exclusió social i s’han elaborat informes d’acord 

amb els serveis socials de l’Ajuntament per avaluar l’estat socio-laboral de les famílies 

que hi ha participat. 

Ensenyament 

 Aquest divendres es faran el lliurement de les orles als alumnes de la llar d'infants al 

jardí botànic. 

 Escola nova: el dia 27 d’abril es va mantenir una reunió amb la Directora dels SSTT en 

funcions, l’Imma Reguant, per tornar a reclamar una escola nova. També per exposar-li 

el problema d’aforament del menjador escolar. Es van comprometre a venir a visitar 

les instal·lacions i ens van comentar que l’inici del projecte del nou edifici està previst 

per a l’any 2019. De tota manera, darrerament, hi ha hagut un altre canvi de direcció i 

està previst que així que el nou director assumeixi el càrrec es torni a demanar una 

reunió per seguir parlant del tema. 

 

Paral·lelament s’ha estat treballant en tota la documentació que des d’Ensenyament 

ens van demanar per poder iniciar el projecte.  

 

 



 

 

Festes i activitats lúdiques 

 El proper dijous 5 de juliol es començaran els passes de cinema a la fresca 

 S'ha programat la Festa Major d'estiu del 10 al 15 d'Agost i s'han incorporat com a 

l'estiu passat un seguit d'actes com el Tast de vins i tast el tall 14 juliol, la festa de la 

piscina el 21 de juliol, festa jove el 27 de juliol i el sopar fi d'estiu el 25 d'agost. 

 

Entitats 

 S'ha fixat un horari al casal cultural i associatiu per tal de controlar-ne més els seu 

usos. 

 L'AMPA va organitzar el passat dia 22 de juny una festa de fi de curs a la zona esportiva 

on l'Ajuntament i va col·laborar amb tota la logística. 

 La Colla Gegantera ha organitzar la sisena trobada gegantera pel proper 7 de juliol. 


