
BUTLLETÍ INFORMATIU MUNICIPAL

DESTAQUEM  

MEDI AMBIENT

Un any més l’Ajuntament de Duesaigües, des de la regidoria de Medi Am-
bient, posa a l’abast dels veïns i veïnes la possibilitat d’adquirir bosses 
100% compostables d’ús domèstic de manera gratuïta.
L’objectiu és facilitar el reciclatge de la fracció orgànica i del servei porta a 
porta. Les bosses són aptes per a cubells entre 7 i 10 l i les podeu recollir 
al mateix Ajuntament en horari d’atenció al públic.

Es posa a disposició un nou servei de reciclatge per a piles i bate-
ries. Es tracta d’un “recopilador” ubicat a  l’edifici del consistori per 
llençar les piles usades. Els dies per fer ús del nou punt de reciclatge 
són els dilluns i divendres d’11.00 a 13.00 hores i els dimecres a la 
tarda de 16:30 a 19.30 hores.

L’Ajuntament ha instal·lat un contenidor de recollida de roba que forma 
part de la Cooperativa Roba Amiga, col·laborem amb l’acció social i me-
diambiental i així fem el cicle del triatge del residu tèxtil.

BOSSES ORGÀNIQUES 
PER FACILITAR EL RECICLATGE DOMÈSTIC 

CONTENIDOR ROBA AMIGA 
PER REUTILITZAR EL MATERIAL TÈXTIL

NOU CONTENIDOR 
DE RECOLLIDA SELECTIVA DE PILES

RENOVACIÓ DEL CEMENTIRI 
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Un reciclatge òptim 
beneficia l’estratègia selectiva del municipi
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Des de l’ajuntament volem transme-

tre tota la informació relativa al treball 

diari de l’equip de govern. A la pàgina 

web de l’Ajuntament trobareu la sec-

ció de transparència per consultar els 

darrers plens i els punts tractats a les 

sessions ordinaris i extraordinàries. En 

compliment de la Llei de transparèn-

cia, accés a la informació pública i 

bon govern, també s’està actualitzant 

la secció destinada a la publicació de 

convenis i contractes, ordenances i re-

glaments municipals, etc. 

Pel que a les notícies i pregons us 

podeu descarregar al mòbil l’aplicació 

eBando, una eina digital i de fàcil accés 

per estar informat de les novetats de 

Duesaigües en qualsevol moment.

SALUTACIÓ 

E ns trobem davant d’una si-

tuació nova per a tots i ca-

dascú de nosaltres, en el 

moment que vaig ser elegida com 

a alcaldessa per primera vegada, 

l’agenda s’omplia d’idees i objectius 

per a realitzar una bona gestió dels 

serveis bàsics municipals, actes, reu-

nions, festes i trobades a peu de ca-

rrer, davant de la situació de la pan-

dèmia i les variacions de les dades 

de salut, ens han obligat a canviar la 

manera d’organitzar i a planificar a 

mig/curt termini.

Actualment hem prioritzat la ges-

tió sanitària, l’econòmica i conserva-

ció del municipi per poder realitzar 

una bona promoció en turisme rural 

i patrimonial i aprofitar allò que te-

nim i donar-ho a conèixer arreu, ja 

que som conscients que diversos 

sectors s’han vist afectats direc-

tament i creiem que per tenir una 

bona recuperació econòmica i una 

bona prosperitat del sector, és pre-

cisament aquesta activitat, la que no 

ens podem permetre perdre de cap 

de les maneres.

Malgrat que les reunions presen-

cials han quedat en un segon pla, 

l’atenció per part de tot l’equip de 

govern no han desaparegut, ens 

hem ajustat a la situació actual, és 

per això que posem a la disposició 

hem prioritzat la gestió sanitària, 

l’econòmica i conservació del mu-

nicipi de tots els veïns i veïnes el 

butlletí d’informació municipal, per 

estar a prop vostre i fer-vos arribar 

la feina i la gestió municipal. Sigui a 

través dels mitjans que sigui, l’equip 

de govern continua estant a la vos-

tra disposició pel que convingui.

A l’ajuntament hem tancat l’any 

2020 amb la jubilació de la Sílvia 

Rofes Puig. Moltíssimes gràcies pels 

anys dedicats al poble, al bé comú i 

a aquesta administració. I donem la 

benvinguda a la nova incorporació, 

la Rosa Valls. 

Benvolguts/des veïns i veïnes,
EL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA, UNA SEU PER 
APROPAR LA FEINA DEL GOVERN ALS VEÏNS I VEÏNES 
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SUBVENCIONS 

L’Ajuntament de Duesaigües a 
través del Programa de dinamit-
zació i impuls territorial promo-
gut  per la Generalitat de Cata-
lunya ha rebut una subvenció de 
39.708,48 €. 

La concessió d’aquesta subven-
ció ha permès la millora i arranja-
ment del cementiri, la construcció 
de la zona de columbaris i de nous 

nínxols, l’enjardinament de l’entra-
da del cementiri i del seu interior 
per millorar-ne la imatge. 

Volem dona les gràcies a la fa-
mília Aragonès i Ros per les faci-
litats i el suport rebut per dur a 
terme el projecte.  I també, a la 
família Nolla Olivé per la donació 
de les pedres que formen part de 
l’ornamentació de l’entrada.

ADEQUACIÓ INTEGRAL DEL CEMENTIRI

GENERALITAT : Programa de dinamització territorial
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INVERSIÓ
39.708,48 €
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NOU IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE CO2 
DELS VEHICLES PER MILLORAR L’ENTORN

L’AJUNTAMENT INFORMA

Enguany la Generalitat implantarà el 

nou impost sobre les emissions de 

diòxid de carboni dels vehicles de 

tracció mecànica, un tribut de fisca-

litat verda, la recaptació del qual es 

destinarà íntegrament a:

• Accions de millora de l’entorn i del 

transport públic.

• A fomentar les energies renovables 

i els vehicles nets.

• A impulsar la mobilitat sostenible.

• La gestió dels parcs naturals i la 

recerca.

Aquest tribut afectarà les persones 

(físiques i jurídiques) que siguin titu-

lars d’un vehicle (turisme, furgoneta 

o motocicleta) amb domicili fiscal a 

Catalunya el 2020. I, també, les per-

sones jurídiques sense residència fis-

cal a Catalunya, però que hi tinguin 

un establiment, sucursal o oficina i 

vehicles registrats el 2020.

El padró provisional dels vehicles 

que tributen per l’impost es pot a la 

seu electrònica de l’Agència Tribu-

tària de Catalunya.

www.gencat.cat



SUBVENCIONS CULTURA  I FESTES 

L’Ajuntament de Duesaigües ha re-
but de la Diputació de Tarragona la 
subvenció del Pla d’Acció Municipal 
(PAM) per un import de 36.475.57 
€. S’ha executat l’obra de millora 
i condicionament dels arbres de la 
plaça del 15 d’Agost i de la plaça 
petita. L’arbrat es trobava en mal 

estat i la valoració dels tècnics era 
greu, pel perill que comportava el 
trencament de les branques dels 
arbres vells. 

Conjuntament amb aquesta ac-
tuació s’ha pogut renovar una part 
del parc infantil i remodelar part 
del tram del carrer de Baix.

ARRANJAMENT PLAÇA DEL 15 D’AGOST 
I CARRER DE BAIX 

MÚSICA, TALLERS D’EDUCACIÓ EMOCIONAL, 
CINEMA INFANTIL I  CINEMA A LA FRESCA

DIPUTACIÓ: PAM (Pla Acció Municipal)

Butlletí Municipal N1  94  www.duesaigues.cat

Des de les regidories de Cultura i  

de Festes hem programat una agen-

da ludicocultural amb el nom “Juliol 

Sensorial” per dinamitzar el mes de 

juliol amb tallers, cinema infantil i ci-

nema a la fresca. Totes les activitats 

giren al voltant d’un denominador 

comú: les emocions i els sentiments. 

D’altra banda, amb un caire més 

festiu i engrescador Duesaigües 

presentarà la primera edició del 

Festival Internacional de Músiques 

del Món, una iniciativa que vol es-

devenir un punt de trobada per al 

gaudi de la música entre les mun-

tanyes de la Baronia d’Escornalbou.

INVERSIÓ
36.475.57 €

JULIOL ACCÉS 
A LA NOTÍCIA

ACTUACIÓ Parc Infantil.



SERVEI A LES PERSONES

S'ha dut a terme la primera assis-
tència per part de l'Àrea informàtica 
del Consell Comarcal del Baix Camp, 
amb la col·laboració de l'Ajuntament 
de Duesaigües i el Consorci AOC, del 
servei al ciutadà per a l'obtenció del 
certificat electrònic idCAT. Es tracta 
d'una iniciativa per apropar l'admi-

nistració electrònica a les poblacions 
de la comarca.

La convocatòria ha tingut bona 
acollida i un total de 13 vilatans 
s'han adherit al servei per a poder 
realitzar qualsevol tràmit telemàtica-
ment sense necessitat de desplaça-
ments i còmodament des de casa.

MOBILIARI URBÀ
Des de principi d’any s’han dut a terme diferents tasques de conser-
vació del mobiliari urbà malmès pel pas del temps. S’han fet treballs 
de remodelació, substitució de pintura, serralleria, entre d’altres. 

NETEJA FORESTAL DE CAMINS
Les feines dutes a terme, han consistit a desbrossar la vegetació 
herbàcia i arbustiva i retirada dels residus. 

NETEJA I CONDICIONAMENT DE L’ESPAI 
RECREATIU DE LA FONT DEL BARRANCÓ
S’ha realitzat la neteja dels boscos del voltant de la font, neteja de 
la vegetació i millora dels bancs i les taules de  l’àrea de descans.

CONSULTORI MÈDIC
S’han realitzat treballs de millora al sostre del consultori mèdic, 
substituint una biga que es trobava en mal estat i s’ha millorat la 
instal·lació elèctrica.
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OBRES , ADEQUACIÓ I CONSERVACIÓ
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ACTUACIÓ  Plaça del 15 d’Agost.
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SOLIDARITAT 

ENSENYAMENT 

Els alumnes de l’escola Puigmarí 

de Duesaigües han visitat l’Ajunta-

ment en el marc del projecte edu-

catiu “Duesaigües i el seu entorn”. 

Aquesta acció s’emmarca en la pro-

posta del col·legi perquè els alum-

nes coneguin el poble, la seva gent 

i els seus costums. En el decurs de 

la visita han aprofitat l’estada per 

fer-li una entrevista a l’alcaldessa 

i conèixer com funciona un ajunta-

ment i quina és la seva gestió del 

dia a dia.  Aquesta entrevista s’ha 

publicat a la revista de l’escola pre-

sentada amb motiu de la Diada de 

Sant Jordi. 

L’Ajuntament de Duesaigües manté 

el seu caràcter solidari amb la so-

cietat i enguany a més de col·labo-

rar, com sempre, amb la recaptació 

a favor de la Marató de TV3 també 

ens hem sumat al projecte “Posa’t 

la Gorra” promogut per l’AFANOC. 

Hem lliurat 21 gorres solidàries en-

tre els alumnes de l’escola Puigmarí 

per ajudar als infants i adolescents 

amb càncer. L’11 de juliol la piscina 

municipal s’ha apuntat a la campan-

ya “Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple”. 

A les 12 hores està prevista la remu-

llada conjunta amb més de 200 pis-

cines d’arreu de TGN. Us hi esperem!

PROJECTE EDUCATIU DE L’ESCOLA PUIGMARÍ

S’han renovat les insígnies 
de l’escut de Duesaigües.

ACTUACIÓ  Plaça petita.

S’han fet treballs de jardineria 
i conservació de flors i plantes.


