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El Papiol ha rebut 
importants aportacions 
d’altres administracions 
públiques en concepte 
de subvencions, ajuts, 
plans i programes.

Gràcies a aquestes 
aportacions s’ha pogut 
passar d’un pressupost 
de 5,5 milions d’euros 
(2016) a un de 7,8 
milions d’euros (2021).
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El 2023 
tampoc 
s’apujaran
els impostos 
municipals 
directes

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

Preocupació per la seguretat
d’infants, adolescents i joves a
Internet

Les regidories d’Infància i Educació de l’Ajuntament del Papiol, preocupades per 
l’impacte que poden tenir en els menors de les noves tecnologies, Internet i les 
xarxes socials, celebren la iniciativa de la Generalitat de Catalunya de publicar 
la primera guia per evitar-ne els riscos i perills amb què es poden trobar infants, 
adolescents, joves.

Les Tecnologies 
digitals a 
la infància, 
l’adolescència i 
la joventut

Podeu 
accediu a 
la guia des 
d’aquest 
codi QR



Vellesa
Activa i sàvia

Reunió del
Centre de 
Coordinació 
Operativa Local 
(CECOPAL)

Formació policial

Millora
dels carrers

L’Escola
Pau Vila alerta 
sobre com afecta
als infants el mal
ús d’Internet

L’Ajuntament estrena dues activitats estables 
i gratuïtes adreçades a la gent gran:

• BALLS EN LÍNIA
 Tots els dimecres
 A les 19 h
 Al Casal dels Avis

• CAMINADES EN GRUP
 Tots els dilluns
 A les 9 h
 Sortida des de les Escletxes

• Recentment s’han reunit els membres del 
CECOPAL, el principal òrgan de coordinació 
davant d’una emergència municipal.

• L’objectiu de la trobada va ser actualitzar 
i revisar els protocols d’actuació del 
DUPROCIM.

• L’Ajuntament disposa d’un document únic 
de protecció civil municipal (DUPROCIM), 
que estableix com s’ha d’actuar en casos 
de situacions d’emergència com incendis 
forestals, nevades, inundacions, ventades i 
altres situacions perilloses.

• El Papiol ha acollit una formació per a les 
policies municipals de diferents poblacions

• El fet d’organitzar aquesta activitat conjunta ha
 representat un estalvi important en formació 

per a tots els cossos.

• El curs, promogut per l’Ajuntament, era sobre
 control de vehicles.

• S’han fet feines de pintura viària al carrer del
 Trull, al carrer del Carme i al Camí de Can 

Puig.

• Amb aquesta intervenció s’hi han regulat les 
zones d’aparcament.

• També s’han col·locat bandes reductores de 
velocitat i senyalització especí� ca al camí de 
Can Puig.

• L’Escola Pau Vila del Papiol, amoïnada 
pels perills de la xarxa, ha organitzat una 
xerrada informativa adreçada a les famílies.

• Hi van assistir una vintena de mares i 
pares.

• L’alumnat de 6è ja ha participat en una 
sessió educativa sobre el tema amb els 
Mossos.


