Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Horari d’estiu a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i
als equipaments municipals
El proper dilluns 1 de juliol, l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de
l’Ajuntament de Mollet comença l’horari d’estiu, que serà vigent fins al 2 de
setembre.
Així, de l’1 de juliol al 2 de setembre, l’OAC estarà oberta de dilluns a divendres,
de 8 a 15 hores. L’OAC es troba situada a la planta baixa de l’edifici de
l’Ajuntament, a la plaça Major, 1.

Horari d’estiu dels equipaments culturals
Tots els centres cívics i culturals de la ciutat romanen oberts durant bona part
del mes de juliol, excepte el Centre Cívic de Lourdes, que estarà tancat de l’1
de juliol a l’1 de setembre.
Així, el CIRD Joana Barcala, el Centre Cívic de L’Era, el Centre Cultural La
Marineta i el Centre Cívic de Can Borrell faran vacances del 27 de juliol a l’1 de
setembre.
Pel que fa al Centre Cívic de Can Pantiquet, tancarà només del 10 al 31
d’agost, però modificarà el seu horari entre el 29 de juliol i el 9 d’agost (de dll. a
dv., de 10 a 13 h i de 15.30 a 20.30 h).
Pel que fa a la Biblioteca de Can Mulà, tancarà entre el 22 de juliol i el 25
d’agost. D l’1 de juliol a l’1 de setembre, farà l’horari d’estiu:
 De dilluns a divendres: tardes de 16 a 20.30 h
 Dimarts, dimecres, dijous i divendres: matins de 10 a 14 h

Horari de l’Oficina del Síndic Personer
Un altre servei que també comença l’horari d’estiu és l’Oficina del Síndic Personer
de Mollet. A partir del proper dilluns, 1 de juliol, l’horari serà de 9 a 14 h, a la Casa
de la Vila (pl. Major, 1) i els dimecres de 10 a 12 h, a l’Oficina del Síndic del carrer
de la Pau.
Fora d’aquest horari, caldrà demanar cita prèvia (Telèfon 93 544 00 71, o bé al
telèfon 93 571 95 00, extensió 9593). L’Oficina del Síndic romandrà tancada
durant el mes d’agost.
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