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La Diputació entrega
el Programa d’Actuació 
Municipal sobre Habitatge

El programa posa 
l’accent en atendre 
immediatament les 
situacions de pobresa 
residencial i en 
prevenir situacions 
d’emergència. 

Govern, oposició, 
Serveis Socials i 
arquitectes municipals 
han participat en el 
document, elaborat 
per la Diputació de 
Barcelona.

Més informació local a:
fb.me/elpapiol
www.elpapiol.cat

El nou full informatiu
InfoPapiol reforça
el sistema d’informació 
municipal Més informació

sobre el Papiol: dimarts 
24 de novembre 
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• El quart dimarts de cada mes, a les 21.30 hores, 
l’alcalde del Papiol, Joan Borràs, parla en directe 
al programa “Panorama municipal” d’ETV.

• El programa també es pot seguir per Internet a 
través del web del canal, en directe o a la carta. 

• La ciutadania té la possibilitat de trucar per fer 
preguntes a l’alcalde.
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davant dels
Serveis Socials• Molt aviat començarà la rehabilitació de 2 

de les antigues cases dels mestres, que es 
destinaran a casos d’emergència social.

• El Programa d’Actuació Municipal sobre 
Habitatge té en compte la rehabilitació d’una 
tercera casa. 

• Els habitatges es gestionaran des dels Serveis 
Socials Municipals.

• La nova ordenança municipal sobre animals 
de companyia reforça les mesures perquè la 
via pública estigui neta.

• S’estableix l’obligatorietat de ruixar 
immediatament amb aigua els orins dels 
gossos. 

• L’Ajuntament ha aconseguit una subvenció de 
64.000 € de l’AMB per donar ajuts econòmics 
directes a PIMES i persones treballadores 
autònomes. 

• Els ajuts es gestionen des de l’Oficina de 
Promoció econòmica del Papiol (OPEP).

• L’Ajuntament incorporarà temporalment 1 
persona a l’OPEP i 1 persona a la Brigada 
Municipal, gràcies a subvencions de l’AMB. 

• El Consell Comarcal del Baix Llobregat 
contractarà 1 auxiliar administrativa o 
administratiu i 1 agent cívic o cívica, que 
també s’incorporaran temporalment a la 
plantilla municipal.  

• S’han iniciat les obres per remodelar el tram 
que va de Dr. Fleming a Cardenal Casañas.

• Durant el 2021 es redactarà el projecte de les 
obres del següent tram, entre l’avinguda de la 
Generalitat i el carrer del Dr. Fleming.

• El nou parc públic, amb zona enjardinada, està 
situat entre Francesc Macià i Anselm Clavé, a 
l’altura de Dr. Fleming. 

• Aquest parc és un exemple de les moltes 
millores que s’estan fent en aquesta zona del 
poble. 


