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L’Ajuntament concedeix beques per a suficiència 
alimentària per als nadons de l’Escola Bressol, 
per a material escolar, llibres de text, activitats 
extraescolars i activitats d’estiu.

Un cop fetes les sol·licituds, els Serveis Socials 
han de valorar els requisits.
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Beques per a famílies 
amb infants

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

Assabenta’t 
del que està 
passant al Papiol 
fàcilment!

Segueix-nos
a les xarxes

fb.me/elpapiol

instagram.com/aj_elpapiol 

www.elpapiol.cat

de la Cirera El Papiol
 enamora

4, 5 i 6 de juny 2022
i mostra d’altres productes de la terra

Festa40a



Carpetes per 
a documents 
importants

Ampliació del 
polígon

Els tràmits amb 
l’Ajuntament, cada 
cop més telemàtics

Consultes 
sobre els tributs 
municipals

Fem-ho fàcil

• L’Ajuntament entregarà carpetes a la gent gran 
perquè guardin la documentació susceptible 
de ser requerida en moments importants. 

• Així, en possibles situacions d’emergència, 
es facilita tenir a mà documentació com: 
fotocòpia del DNI o de la targeta sanitària, 
el passaport, plans de medicació, llistat 
de telèfons de familiars, assegurances, 
testaments...

• S’ha aprovat inicialment el Pla parcial 
d’ampliació del polígon industrial del Papiol.

• D’aquesta manera, es podrà ampliar l’espai 
per donar cabuda a noves activitats i a 
oportunitats per a nous llocs de treball.

• Tots els dimecres, matí i tarda, el personal de 
la Biblioteca ofereix assessorament sobre com 
adjuntar un PDF a un correu, com demanar 
cita a La Meva Salut i altres tràmits.

• Cal demanar el servei prèviament al telèfon
 93 673 22 46 o al correu electrònic
 b.papiol@diba.cat.

• Podeu adreçar-vos a l’oficina de Molins de 
Rei de l’Organisme de Gestió Tributaria de 
la Diputació de Barcelona, encarregat de la 
gestió i el cobrament dels impostos i taxes 
municipals.

• Trobareu informació a orgt.diba.cat; podeu 
trucar al 93 472 91 84 o fer les consultes 
presencialment: passeig del Terraplé, 38.

• Fem-ho fàcil és un servei que t’ajuda a fer 
tràmits electrònics amb l’Ajuntament. 

• Està adreçat a la ciutadania, a les empreses i 
a les entitats.

• Per exemple, et poden ajudar a obtenir el 
certificat mòbil amb el que podràs fer tràmits 
des de qualsevol lloc.


